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Wie had ooit gedacht dat ik nog eens een magazine vol artikelen over 

cyber zou opleveren? Een lastig onderwerp waar ik best tegenop zag. 

Maar nu het magazine eenmaal af is ben ik blij dat we dit thema ge-

kozen hebben. Want nu weet ik in één klap best veel over cyber, een 

onderwerp dat voor velen een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is. Nog steeds, 

helaas. 

Ik kan me nog herinneren dat ik – en dat is al wel drie jaar geleden – 

een schade-expert uit het westen naar Steenwijk haalde omdat ik als 

voorzitter van een kennisnetwerk een cyclus over risico’s organiseerde. 

Eén van die sessies ging over cyberrisk. Nou, dat speelde in dat kleine 

Steenwijk toch zeker niet? Het aantal deelnemers was in vergelijking 

met de andere risico-onderwerpen dan ook niet heel groot. 

De aanwezige ondernemers vielen bijna van hun stoel toen ze via voor-

beelden met hun neus op de feiten gedrukt werden. En laat ik toch een 

dag (!) later gebeld worden door de directeur van een onderneming uit 

de regio: ze hadden zijn systeem gehackt en of hij maar even wat geld 

wilde overmaken zodat hij weer verder kon met ondernemen. Die had 

dus gewoon te maken met een aanval met ransomware. 

Hij heeft betaald, ook al luidt het advies van de geleerden dat je in geval 

van ransomware vooral niet moet betalen. Betaling garandeert name-

lijk niet dat je vervolgens daadwerkelijk weer bij je bestanden kan. Bo-

vendien hou je op die manier criminele activiteiten in stand.

Door de vele gesprekken die ik voor dit tijdschrift mocht voeren ben ik 

in ieder geval nóg meer op mijn qui-vive. Wellicht zelfs te veel? Zo ont-

ving ik onlangs een mail over de Cybersecurity Monitor 2019. ‘k Stond 

op het punt om op het linkje te klikken. Maar moest ik dat wel doen? 

Geen idee wie die meneer was die die monitor naar me stuurde. Ook al 

was ik reuze nieuwsgierig, met de woorden van Inge Wetzer - sociaal 

psychologe die tijdens de Cyber Security Conference een lezing ver-

zorgde over cyberveiligheid – in mijn achterhoofd heb ik er toch maar 

niet op geklikt. Want áls het fout gaat, gaat het meestal niét fout omdat 

mensen niet weten dat iets verkeerd is, zoals zomaar op linkjes klikken. 

Nee, als het fout gaat is dat omdat ze het gewoon tóch doen. 

Cyber: denken en ook doén

Cindy van der Helm
hoofdredacteur

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

2

32 52

16



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

VERZEKEREN | SOFTWARE

Low-code oplossing voor schadeportaal VGA Verzekeringen

State of the art

Door Cindy van der Helm

VGA Verzekeringen heeft een nieuw schadeportaal laten ontwikkelen om de dienstverlening richting de klanten te 

verbeteren en een efficiënter schadeproces binnen de eigen organisatie te bewerkstelligen. Het portaal, waarin schades 

van A tot Z gemeld en afgehandeld worden, ging in juli 2018 live binnen de organisatie. Drie maanden geleden is de uitrol 

naar klanten gestart en het portaal wordt inmiddels ingezet voor alle zakelijke schades.

Mirjam Heijnen, algemeen directeur van VGA Verzekerin-

gen, en Egon Jacobs, directeur en verantwoordelijk voor de  

Schadeafdeling, zijn vanuit VGA Verzekeringen verantwoor-

delijk voor de implementatie van het Schadeportaal. Het 

verzekeringsbedrijf is voor 100% in handen van de Gemeen-

te Amsterdam en heeft als klanten gemeentelijke onderde-

len, zoals stadsdelen, het GVB en het Waternet, en diverse or-

ganisaties in de regio, waaronder de gemeente Amstelveen 

en woningbouwverenigingen. Naast verzekeraar fungeert 

VGA ook als intermediair, onder andere voor bouwverzeke-

ringen. En ook ambtenaren kunnen bij VGA terecht, bijvoor-

beeld voor hun particuliere verzekeringen zoals de inboe-

del- en opstalverzekering.

Als makelaar is VGA betrokken geweest bij de verzekering 

van de Noord/Zuidlijn waarna binnen VGA een schade - 

loket Noord/Zuidlijn is opgezet. Inmiddels is dat schadelo-

ket uitgebreid voor de afhandeling van andere grootscha-

lige projecten. Als er bijvoorbeeld schade is van nadeelcom-

pensatieclaims dan wordt die ook behandeld binnen dat 

schadeloket. Daarnaast heeft VGA een eigen schadeafde-

ling voor de afhandeling van de eigen zakelijke portefeuille, 

waaronder letselschades en bouwschades. Daarom vindt 

VGA het zo belangrijk om een goed schadebehandelings-

systeem te hebben waarin de schades binnen de eigen za-

kelijke portefeuille afgehandeld worden.

Ontstaan vanuit klantwens
Het nieuwe schadeportaal is eigenlijk ontstaan vanuit de 

klantwens. “Die wil zelf de regie over het schadeproces heb-

ben en inzicht in de stand van zaken”, aldus Mirjam Heijnen. 

“Ook voor VGA is dit fijn, want het scheelt ons veel telefoon-

tjes. Drie jaar geleden werd een aanvang gemaakt met de 

zoektocht naar een schadesysteem dat ons kon ondersteu-

nen. We hebben meerdere partijen uitgenodigd en uitein-

delijk hebben we gekozen om met adviesbureau BCE in zee 

te gaan.” 

“Zij hebben kennis van IT en ervaring met de bouw van dit 

soort platforms”, vervolgt Egon Jacobs. “Wij hebben 60 me-

dewerkers en een kleine ICT afdeling. Voor dit soort grote 

projecten heb je niet alleen behoefte aan ondersteuning van 

de projectorganisatie en extra handjes, maar ook aan kennis 

bij de keuze van een platform en het samenstellen van een 

projectteam. Daarbij komt dat de communicatie tussen ont-

wikkelaars en projectleiders key is. In feite fungeerde BCE als 

smeerolie en kon het bureau waar nodig bijspringen.”

Low-code platform
Dat het een low-code platform geworden is heeft volgens 

Eric van der Wolk, een van de partners van adviesbureau 

BCE uit Bilthoven, alles te maken met de wensen van VGA. 

“VGA wilde een flexibele omgeving die snel in te richten en 

betaalbaar is. Zo kwamen we uit op deze maatwerkoplos-

sing. Low-code technologie is een steeds groter wordende 

trend die nu ook bij verzekeraars in opkomst is. Geen grote, 

logge pakketten meer, maar technologie met krachtige ont-

werptools. Zo kan je snel ontwikkelen. De softwarekwaliteit 

is uitgebreid getoetst door een externe partij.

Je zal steeds vaker zien dat hele polis- en financiële adminis-

traties opnieuw gebouwd worden in low-code oplossingen. 

In september 2016 werd een zogenaamde ‘proof of concept’ 

opgeleverd. Een soort miniproject op basis waarvan een 

keuze gemaakt kon worden voor het platform. Dat is Mendix 

geworden met Bizzomate als implementatiepartner. Mendix 

werd al door de gemeente gebruikt. Het is een proven tech-

nologie waar wij allen een goed gevoel bij hebben.” 

The sky is the limit
Low-code technologie biedt flexibiliteit, iets waar VGA door 

werd verrast. Mirjam geeft aan dat je hierdoor als klant ver-

wend wordt. “Je bent daardoor snel geneigd om er nog iets 

extra’s bij te laten ontwikkelen. Hier hebben we op een ge-

geven moment een stokje voor gestoken. Wat ‘nice’ is slaan 

we in deze release over, wat ‘must have’ is wordt meegeno-

men. Want echt, the sky is the limit.

We willen bovendien toe naar generieke oplossingen, om-

dat we met alle klanten op dezelfde manier willen werken. 

Voor ons als organisatie wordt het lastig als je uitzonderin-Mirjam Heijnen: “Ik heb er geen spijt van dat we hebben geïnvesteerd in mooie schadebehandelingstechnologie.”

“De klant is tevreden als je de schade goed behandelt. Dat is ons visitekaartje en met het nieuwe portaal 
gaat ons dat goed af”, aldus Egon Jacobs (m.).

Fotografie: Cindy van der Helm
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gen gaat maken. Juist de eenduidigheid van goed door-

dachte processen zorgt voor snelle en foutloze afhandeling 

van schades. 

In 2019 werd onze grootste klant als eerste deelneming van 

de gemeente aangesloten op het schadeportaal. Momen-

teel zijn er al acht, waardoor 86% van de schademeldingen 

nu via het portaal binnenkomt. De vraag is of het loont om 

ook de kleintjes, bijvoorbeeld zij die zes schademeldingen 

op jaarbasis hebben, aan te sluiten. We hebben ervoor ge-

kozen om voor kleinere partijen geen eigen omgeving in 

te richten. Zij krijgen daarentegen wel de mogelijkheid om 

schade via het portaal te melden, zodat alles toch op een 

beveiligde omgeving binnenkomt. En wellicht wordt er in 

de toekomst een light versie opgetuigd. Op dit moment 

werken die klanten dus nog niet zelf in het portaal, maar alle 

communicatie met de klant waar een schadenummer in ver-

meld staat komt wel automatisch in het portaal terecht. Alle 

overige klanten daarentegen werken wel in het systeem.” 

Uniform en efficiënt systeem
“In het verleden moest je je e-mailbox doorspitten, op zoek 

naar correspondentie over een dossier. Nu zit alles in één  

digitaal dossier, want zowel schadebehandelaren als klanten 

werken er in. 

En ook als blijkt dat een schade geen verzekeringskwestie is, 

dan kunnen klanten het portaal voor hun eigen administra-

tie gebruiken. Daarnaast kunnen onze grote klanten hetzelf-

de systeem inrichten voor hun eigen administratie. Zo komt 

alles uiteindelijk terecht in één systeem, of iets nu wel of niet 

verzekerd is. Heel praktisch voor de klant.”

Veilig
Dat het portaal veilig is, is inmiddels bewezen. Aangezien 

VGA in de gemeentelijke context werkt is het project zwaar 

op de pijnbank gelegd en op hoog niveau getest. Zo heeft 

de gemeente zelf een extern bureau ingeschakeld om een 

penetratietest, een zogenaamde pentest, te doen. Daar-

naast heeft een van de klanten een hacker in dienst geno-

men om te kijken of die het systeem kon hacken. 

Kleinere kans op fouten
De portal dwingt nauwkeurigheid af. “Vroeger kon je fou-

ten in de financiële berekening maken, bijvoorbeeld bij het 

vaststellen van de schade boven eigen behoud”, vervolgt 

Mirjam. “Eigenlijk hebben we over de rug van het project 

een schoningsslag kunnen maken van onze financiële pro-

cessen. Dat is iets waar niet alleen wij, maar ook veel andere 

verzekeraars tegenaan lopen. 

In het systeem wordt een combinatie van zakelijke schades 

samengebracht, variërend van aanrijdingen tussen fietsers 

en trams in het centrum van Amsterdam tot grote bouw-

schades. Alle soorten schades moeten in het systeem kun-

nen worden ingevoerd en afgehandeld. Daarnaast was het 

een eis dat er efficiënt gecommuniceerd zou kunnen wor-

den. Die eis is verwezenlijkt door correspondentie te stan-

daardiseren, ook al zijn schades qua aansprakelijkstelling en 

locaties heel divers. En ook de complexiteit van financiële 

schades verschilt per contract. Toch is het gelukt om een 

gemakkelijk werkbaar, foutloos systeem op te leveren voor 

alle mogelijke schades, variërend van aansprakelijkheids-, 

bouw-, en letselclaims. Daarmee is het systeem uniek voor 

de Nederlandse markt.” 

Managementinformatie
Klanten zijn enthousiast over het inzicht dat het systeem 

biedt. Zo kan je de exacte schadelocatie invoeren. Met deze 

informatie kan de klant bijvoorbeeld zien op welke kruis-

punten de meeste ongelukken gebeuren. Deze informatie is 

key voor hun risicomanagement. 

“Mooi dat wij klanten met dat soort features kunnen onder-

steunen”, geeft Mirjam aan. “Door oorzaakcodes in combina-

tie met andere data uit het portaal te combineren kunnen 

wij snel zien hoe schades zijn ontstaan. Met deze informatie 

kunnen wij met de klant om tafel om te bespreken hoe we 

kunnen voorkomen dat die schade nogmaals ontstaat. De 

klant zelf kan ook managementinformatie uit het systeem 

halen. Vanuit een overzichtelijk dashboard kunnen Risk-

managers informatie halen waarop zij kunnen sturen, zowel 

in financiële zin als op schadeniveau.”

Ook voor sturing van onze eigen organisatie is het van waar-

de dat we inzicht hebben in onze schades. We kunnen bij-

voorbeeld precies zien wat de stand van zaken is per schade, 

zodat we zicht hebben op de werkvoorraad. En ook klanten 

kunnen alles zelf inzien als ze dat willen. Een van de andere 

voordelen is de flexibiliteit ten aanzien van het maken van 

overzichten. Wij kunnen rapportages maken voor klanten, 

maar ze kunnen ze ook zelf maken.” 

Lessen uit het verleden
Egon Jacobs is verantwoordelijk voor de schadeafdeling. Hij 

was als lid van de stuurgroep vanaf het begin betrokken bij 

het project en kon zo inhoudelijk een stempel op het project 

drukken. 

Voor hij bij VGA in dienst trad, werkte hij bij een aantal make-

laars en verzekeraars, waar hij op inhoud betrokken was bij 

de bouw van systemen. “Zo heb ik kunnen leren van het ver-

leden. Tijdens de selectie hebben wij naar bestaande pak-

ketten gekeken, maar vooral koppelingen met pakketten 

bleken te ingewikkeld. Door het platform op deze manier 

zelf te bouwen is het er voor ons een stuk gemakkelijker op 

geworden. Wat in vorige systemen niet zo goed liep hebben 

we - BCE en het projectteam - nu beter kunnen doen. En ik 

moet zeggen dat dat goed gelukt is, kijkend naar de positie-

ve reacties van klanten. De klant is tevreden als je de schade 

goed behandelt. Dat is ons visitekaartje en met het nieuwe 

portaal gaat ons dat goed af. Onlangs is een partij uit de ver-

zekeringswereld die een nieuw schadeportaal overweegt, 

komen kijken naar onze applicatie. Deze mensen waren zeer 

enthousiast!! Andere partijen hebben al een presentatie 

over het portaal aangevraagd.

Alle bestaande polis- en schadeadministraties zijn ooit ge-

bouwd vanuit een registratieachtergrond, maar nu volstaat 

dat niet meer. Je wilt juist het proces tussen de schadebe-

handelaar en de klant goed ondersteunen. Daar zijn low-

code oplossingen goed in. Die wil je dan ook op maat in-

richten. Dit principe geldt ook richting schade-experts en 

schadeherstellers.

Schadeherstellers ontvangen bijvoorbeeld automatisch via 

het schadeportaal een code. Met deze code kunnen zij di-

rect het herstel van de beschadigde auto starten. Stilstand-

schade wordt op deze manier sterk beperkt. Zo maak je een 

efficiencyslag in de gehele keten. Ook dat is belangrijk. Bin-

nen ons eigen proces en dat van de klant.” 

Investeren in de toekomst
Het kost altijd tijd om iedereen mee te krijgen. VGA heeft 

daarin geïnvesteerd door medewerkers bij de klant neer te 

zetten om mensen in te werken, vragen te beantwoorden. 

Dit maakt het project tot een succes. 

En als organisatie heeft VGA geïnvesteerd in de toekomst. 

“Dit is iets wat belangrijk is. Je moet een innovatie durven 

doen in de verzekeringswereld. Voor hetzelfde geld ben jij 

de partij die weer eens iets probeert wat niet werkt. Als je 

echter streeft naar hogere klanttevredenheid moet je je nek 

durven uitsteken. Dit project heeft geld gekost, maar het 

brengt ons ook veel. 

Ik zou alle partijen willen aanraden om te investeren in ICT-

technische mogelijkheden. Je moet met de klant mee inno-

veren. Luisteren naar de klantwens. Is de klant er wel mee 

gediend?

Zeker bij schade is goede en snelle communicatie gedu-

rende het schadebehandelingstraject belangrijk voor de 

manier waarop je schade kan afwikkelen. Met goede com-

municatie en snelheid kan je een stuk pijn wegnemen. Met 

name voor derden in geval van letselschade. 

Ik heb er geen spijt van dat we hebben geïnvesteerd in 

mooie schadebehandelingstechnologie. We krijgen te ho-

ren dat we het goed doen. Dat onze dienstverlening goed 

is. Kijk, daar draait het nou om bij het kopen van een polis”, 

besluit Mirjam.  <

Ontwikkelen met low-code: 
the sky is the limit

Informatie uit het 
schadeportaal is 
key voor riskmanagers

V.l.n.r. Eric van der Wolk, een van de partners van adviesbureau BCE uit Bilthoven, Mirjam Heijnen, algemeen 
directeur van VGA Verzekeringen, en Egon Jacobs, directeur van VGA Verzekeringen en verantwoordelijk 
voor de Schadeafdeling.                                                                         (fotografie: ZZindi Corporate Communicatie)
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Zoek het in de combinatie

Cyberrisico staat niet 
op zichzelf

Door Cindy van der Helm
Fotografie: Masja Stolk

Vorig jaar nog werd onderzoek gedaan naar de mate waarin mkb-ondernemers zich bewust zijn van cyberrisico’s. Slechts 

2% van de ondervraagden gaf toen aan de intentie te hebben om een cyberverzekering af te sluiten. En nu, ruim twee jaar 

na de lancering van de cyberpolis door De Goudse, is de bewustwording onder ondernemers nog steeds minimaal. Dat 

blijkt uit het rondetafelgesprek dat we hebben met directeur Commercie van De Goudse Bernardo Walta en drie adviseurs, 

te weten Jarko Hagemans van Hagemans Verzekeringen en Risicoadvies, Glenn Walian van Koningsland & Partners en 

Tjerk Vreugdenhil van Van der Stoep Risico-advies & Verzekeringen.

Verzekeraars zijn het er roerend over eens dat cybercrime, 

zoals cyberaanvallen en datadiefstal, een van de belang-

rijkste risico’s in de toekomst zal zijn. Toch blijft het aan-

tal afgesloten polissen achter bij de groeiende dreiging.  

Commercieel directeur Bernardo is daar niet rouwig om.  

Ondernemers moeten niet uit angst een verzekering afslui-

ten. Hij ziet liever dat er eerst bewustwording gecreëerd 

wordt, zodat ondernemers snappen wat de impact kan zijn 

van een cyberincident. Want bewustwording, daar schort 

het nog aan bij het mkb.

Cyberverzekering voor mkb-bedrijven
Tot voor kort waren er geen cyberpolissen die specifiek voor 

de Nederlandse markt waren ontwikkeld, en al helemaal niet 

voor kleinere bedrijven. De cyberverzekering van De Goudse  

daarentegen richt zich specifiek op mkb-bedrijven met een 

omzet tot 10 miljoen. Een goed doordachte polis met slechts 

één pagina spelregels in plaats van ellenlange ingewikkelde 

polisvoorwaarden, een noodnummer dat in geval van ca-

lamiteiten 24/7 gebeld kan worden en een onafhankelijke 

‘raad van ondernemers’ aan wie een probleem voorgelegd 

kan worden, mochten verzekerden en De Goudse er samen 

niet uitkomen. 

Al vele jaren ondersteunt De Goudse adviseurs met een spe-

ciale inventarisatietool, die de risico’s van een ondernemer 

overzichtelijk in kaart brengt en ook ingaat op mogelijke 

oplossingen. Bernardo: “Hoewel er wel enkele heel speci-

fieke vragen over het cyberrisico in zijn opgenomen, gaat de 

tool dus verder dan alleen cyber. Deze tool is niet alleen een 

mooie manier om een intensieve band op te bouwen met 

klanten, wat ons betreft zou de inventarisatie ook een goed 

vertrekpunt kunnen zijn om over cyber te praten.”

Latente behoefte aan cyberverzekering
Jarko Hagemans haakt hierop in: “En dat is precies wat we 

doen. We inventariseren namelijk altijd vanuit risicomanage-

ment. Daarbij leggen we vast wat de risico’s zijn en hoe groot 

die zijn om vervolgens te kijken wat je ermee kan doen. Kan 

je risico’s afwentelen met een stukje preventie of door voor-

waarden aan te passen? Kan de klant ze zelf dragen? Zijn de 

risico’s überhaupt zo groot dat ze zich zullen openbaren? Als 

het de ondernemer niet lukt om risico’s zelf te dragen of af 

te wentelen, dan pas moet je een verzekering overwegen. 

Zo’n verzekeringsadvies komt dus altijd na de risicoanalyse. 

En pas tijdens zo’n adviesgesprek ontdek je of er behoefte is 

aan een cyberpolis. Wij merken dat er een latente behoefte 

is aan cyberverzekeringen. Pas als we met ondernemers in 

gesprek gaan worden de risico’s voor ondernemers duidelijk. 

Want dat is het heikele punt: ondernemers zijn zich simpel-

weg niet bewust van de mogelijke risico’s. Ondernemers zijn 

er dan ook nog eens van overtuigd dat het toch zeker niet 

bij hen mis zal gaan, áls het al ergens misgaat. Want dát het 

misgaat, daar zijn ondernemers nog niet van doordrongen.” 

Cyberrisico is niet tastbaar
Hij vervolgt: “Dat is het ingewikkelde: een cyberrisico is niet 

tastbaar. Ook niet voor ons adviseurs. Je kan het niet beet-

houden, je kan er niet naar kijken. Dit maakt het voor ons 

adviseurs tegelijkertijd ook extra leuk en uitdagend. Zodra je 

met ondernemers over cyberrisico’s praat moet je het name-

lijk hebben over wat een onderneming nou precies doet en 

hoe de processen in het bedrijf lopen. Vanuit het verleden 

loop je als verzekeringsadviseur een bedrijf binnen, kijk je 

wat er aan spullen staat en zorg je dat die verzekerd worden. 

Voor cyber moet je veel dieper gaan. Je moet naast de on-

dernemer gaan zitten en vragen hoe erg het is als de compu-

ter uitvalt. Wat als hij niet bij zijn gegevens kan? Waar staan 

zijn gegevens? Hoe veilig zijn die? Advies over cyber gaat 

dus veel verder dan wat je kan zien. Ik merk dat sommige 

collega’s het nu nog steeds moeilijk vinden om aan zo’n ge-

sprek te beginnen, omdat ze geen zicht hebben op wat er 

speelt in de digitale wereld.”

De Goudse heeft ter ondersteuning van adviseurs een tool-

kit cyberrisk ontwikkeld. In de toolkit kunnen adviseurs alle 

mogelijke ondersteuning vinden. Zo is er een cyberwaaier 

ontwikkeld waarin informatie over het product te vinden is 

en waarin naast de meestgestelde vragen ook heel concrete 

schadevoorbeelden staan.

Geen angst verkopen
Tjerk geeft aan de cyberwaaier te gebruiken om zichzelf 

scherp te houden. ¨Die voorbeelden zijn mooi, want be-

wustzijn creëren lukt eigenlijk alleen aan de hand van con-

crete voorbeelden waaruit blijkt wat fout zou kunnen gaan. 

Maar voorbeelden moeten wel ooit echt voorgevallen zijn. 

Ik wil niet terug naar de situatie die ontstond toen we naar 

het jaar 2000 gingen en de kranten vol stonden over het mil-

lenniumprobleem. Toen dachten we ook dat de wereld zou 

vergaan omdat we te afhankelijk waren geworden van com-

puters die niet voorbereid waren op het gebruik van jaartal-

len na 1999. En tijdens de jaarwisseling bleek er niets aan de 

hand te zijn. Op zo’n manier wil ik niet werken. Ik verkoop 

geen angst en wil reëel blijven in mijn advies. Daarom wil 

ik niet praten over wat er mis zou kunnen gaan, maar over 

wat er misgegaan is. Maar als het dan misgaat, dan zie je 

dat een aantal verzekeraars nog weinig ervaring heeft met 

cyberclaims. Daar is het product te nieuw voor. Zo diende 

ik een tijd geleden voor het eerst een cyberclaim in bij een 

grote internationaal werkende verzekeraar. Het ging om een 

privacy-issue. Een klant van mij maakt gebruik van software 

van een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in VOIP, Voice 

Over IP. Die software was gehackt waardoor privacygege-

vens van de klant op straat zouden kunnen liggen. Uit de 

manier waarop de hack werd opgepakt bleek duidelijk dat 

de verzekeraar nog maar weinig ervaring had met derge-

lijke schades. En dan verwachten ze van mij dat ik aan de 

eigenaar van een lokale bakkerij vertel dat zijn oven wellicht 

ooit gehackt zou kunnen worden. Snap je dat dat lastig is? 

Daarom wil ik voorbeelden van schades die reëel zijn voor 

mijn klant en die ook echt voorgevallen zijn.”

Realiteitszin
Bernardo is het volstrekt met Tjerk eens. “Wat wij voor alles 

willen voorkomen is dat mensen uit angst over een cyberpo-

lis willen praten. Het gaat om realiteitszin. De Nederlander is 

al snel bereid om risico’s af te dekken, maar dat vind ik niet 

de goede weg. Wat je je daarentegen moet afvragen is of er 

wel echt een risico is voor kleine ondernemers. Is er geen 

Jarko Hagemans van Hagemans Verzekeringen en Risicoadvies.

Directeur Commercie van De Goudse Bernardo Walta.

Zorg dat je een Incident 
Response Plan hebt
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risico, dan moet je ook geen polis verkopen. En of dat risico 

er is, dat hangt af van het type onderneming en de bedrijfs-

voering.

Wij vinden het belangrijker dat verzekerden inzien wat de 

impact van een cyberaanval kan zijn, dan dat ze uit angst 

dan maar een polis afsluiten. Want hoe je het ook wendt of 

keert, zo’n aanval gaat er ooit komen. Kijk maar om je heen 

naar de mate van digitalisering. Naar de manier waarop ie-

dereen zijn mobiel gebruikt. Alles is met elkaar verbonden. 

Die trend is niet meer te stoppen en zal alleen maar toene-

men. Dat is een terrein waarover je met je klant wil praten. 

En wat mij betreft hoeft dat gesprek niet gelijk te leiden tot 

een verzekering. We hebben nog heel veel te ontdekken. 

Niet alleen verzekerden, wij ook. Daarom is het goed om 

over cyberrisk te spreken met klanten. Het is een onontgon-

nen terrein dat we aan het verkennen zijn. En laten we dat 

dan ook eerst goed doen, dat verkennen.”

Cumulatierisico
“In dit nieuwe product zitten namelijk tal van uitdagingen”, 

vervolgt Bernardo. “Ook vanuit het perspectief van verzeke-

raars. De uitdaging zit ’m vooral in het cumulatierisico. Alles 

is immers met elkaar verbonden. Kijk maar naar die keer dat 

alles bij Q-Park platlag. Dan heb je het over een gigantisch 

cumulatierisico. Vanuit het perspectief van verzekeraars is 

het ook interessante materie, want hoe ga je daar nou mee 

om als verzekeraar? En precies hierom is het voor ons een 

bewuste keuze om langzaam de markt op te gaan. Zo kun-

nen wij zelf ervaringen met cyber opdoen. Want hoe jammer 

we het eigenlijk ook vinden, tot nu toe is er nog niet één 

keer schade geclaimd. Het is voor ons dan ook lastig om te 

voorspellen hoe het gaat lopen.” 

Veel mkb-ondernemers laten zich over cybervraagstuk-

ken adviseren door hun IT-man. Het gevolg is dan volgens 

Jarko vaak wel dat de ondernemer niet met zijn verzeke-

ringsadviseur over zijn ICT praat. “Het is daarnaast lastig om 

verzekerden ervan te overtuigen dat een cyberrisico net zo 

goed voor kleine ondernemingen speelt als voor de grote 

bedrijven, ook al lees je eigenlijk alleen maar over schade-

voorbeelden van grote bedrijven. Kleinere ondernemingen 

die wel degelijk last hebben van cybercrime, daar lees je niet 

of nauwelijks iets over. Toch lopen ook zij een cyberrisico. 

Dat kan variëren van een hack van het niet afgeschermde 

wifi-gastennetwerk van een restaurant, waardoor het kassa- 

en reserveringssysteem niet meer werkt, tot een aanval met 

ransomware of een fout van een medewerker waardoor er 

privacygevoelige informatie op straat komt te liggen, om 

maar wat voorbeelden te noemen.” 

IT-leveranciers sluiten alles uit
Glenn haakt hierop in. “Zo hebben we onlangs met een  

telemarketingbedrijf gesproken. Dit bedrijf verkocht telefo-

niecontracten. Als telemarketingbedrijf moet je dan toch 

de nodige informatie over nieuwe klanten opslaan, zoals de 

naam en het BSN. Dus mijn vraag was: “Sla je dat dan op?” 

Nee, dat deden ze niet. Maar als je door gaat vragen, dan is 

de informatie toch wel tot hun eigen computers te traceren. 

De ondernemer bleek wel degelijk een bedrijfscontinuïteits-

bedreigend risico te lopen omdat hij met tijdelijke mede-

werkers werkte zonder goede geheimhoudingsclausules 

in de arbeidscontracten. Kijk, dat zijn de gesprekken die wij 

aan het voeren zijn. Lastig, want zoals Jarko ook al aangaf, de 

meeste ondernemers verdiepen zich niet zo in de IT, omdat 

ze dat uitbesteden aan IT-leveranciers. En die zien ons niet 

zo graag komen. Zodra een IT-leverancier aangeeft dat er 

geen probleem is, zou je als ondernemer toch echt de voor-

waarden van die IT-leverancier even moeten lezen. IT-leve-

ranciers sluiten namelijk alles uit. Zij zijn nooit aansprakelijk, 

ook niet als zij per ongeluk ergens wachtwoorden laten slin-

geren. Dat staat zwart op wit in hun leveringsvoorwaarden. 

Als IT-leverancier zorgen zij ervoor dat alles veilig is, maar als 

er iets gebeurt, dan zijn zij niet aansprakelijk.” 

Tjerk vervolgt: “Maar wat doe je als er onverhoopt toch iets 

gebeurt? Als je als ondernemer het risico zelf loopt, dan 

moet je het zelf ook kunnen oplossen. Bij cyber zit je dan wel 

met een dilemma. In termen van risicomanagement moet 

je je afvragen of je het risico bij jezelf wil laten, of dat je het 

risico bij een ander kan neerleggen. Het risico op een cyber-

hack kan je echter niet helemaal bij iemand anders neerleg-

gen. Je zou verwachten dat je dat risico zou kunnen afwen-

telen op de IT-leverancier, maar dat kan dus niet. Dus je zal 

het zelf moeten afdekken. En dát kan met een verzekering. 

Met andere woorden, er zou dus markt moeten zijn voor een 

cyberpolis die de risico’s afdekt.” 

Bewustwording
Ook al tonen de cijfers aan dat 60% van de ondernemers die 

in 2014 werden geraakt door cybercrime het niet heeft over-

leefd, toch leeft het besef nog niet onder mkb-ondernemers 

dat ook zij getroffen kunnen worden. Glenn geeft aan dat 

de mate van bewustwording afhankelijk is van de belevings-

wereld van de ondernemer. Als Glenn een mailing verstuurt 

direct na een tv-uitzending, krijgt hij meer reacties. “In een 

aantal branches was die bewustwording er al langere tijd. 

Denk aan onlinemarketingbureaus die veel onlinecampag-

nes voeren. Die zijn zich er over het algemeen al wel van 

bewust dat er privacygegevens op straat kunnen komen te 

liggen.” Maar ook bij hem staat de telefoon niet roodgloei-

end met vragen over cyber. “Pas als er bijvoorbeeld iets in 

het netwerk of binnen de branchevereniging gebeurt, zien 

ondernemers de problemen die eruit voortvloeien. Dan 

komt het ineens dichtbij. En dat is het moment waarop we 

richting de polis kunnen gaan praten. Veel mensen denken 

dat ze nauwelijks risico lopen, ook al had RTL Nieuws medio 

september nog een apart item over de toename in bescher-

ming omdat bedrijven getroffen worden door cyberaan-

vallen. Veel ondernemers denken dat met name grote on-

dernemingen getroffen worden. Dat komt omdat je een 

cyberschade niet aan de buitenkant ziet, in tegenstelling tot 

schade bij brand of inbraak.” 

Combinatie met tweede verzekering
“We hebben daarom niet vaak de kans om de link te leggen 

naar cyber”, vervolgt Glenn. “Met een generiek bericht komt 

de boodschap niet aan. Pas als mensen zich kunnen identifi-

ceren met een ander, dan komt die bewustwording op gang. 

Nu denken ondernemers, ach, het is wel goed geregeld. 

Mensen kunnen de link niet leggen tussen een cyberrisico, 

computers die gehackt worden en omzet die vervolgens 

naar beneden gaat. Dat is iets dat we niet kunnen visualise-

ren. Tijdens een gesprek kan ik het transparant maken. Als 

een ondernemer aangeeft dat hij een IT-leverancier heeft 

dat het wel regelt, kan ik de link leggen naar zijn bedrijfsvoe-

ring. Want als ik een cyberverzekering afsluit is het meestal 

in combinatie met een bedrijfsschade- of beroepsaanspra-

kelijkheidsverzekering.”

Tjerk is het met hem eens. “Cyber komt gewoon niet ter 

sprake. Dat komt omdat we het hebben over de echte we-

reld. Een verzekering sluit je af voor het geval er iets gebeurt 

waardoor een ander schade krijgt of jijzelf schade oploopt. 

Voor iets waar een derde last van kan hebben. Of waar je 

toekomst last van kan hebben. Daarom is het goed om de 

combinatie op te zoeken. Vraag wat er gebeurt als de boel 

afbrandt, als een leverancier zijn afspraken niet nakomt of 

als een hacker iets met zijn computer doet waardoor hij niet 

meer bij zijn gegevens kan. Dan is praten over cyber in het 

adviesgesprek logisch en komt het cyberrisico ter sprake.”

Integratie in bestaande producten
Bernardo beaamt dat dit logisch is. “Je zal eerst het vertrou-

wen van de klant moeten hebben en daarna pas volgt de 

klant jouw advies op. En wellicht zouden we cyber niet als 

apart product moeten neerzetten, maar het beter moeten 

integreren in reguliere producten. Techniek heeft namelijk 

impact op alles wat we doen en zal ook effect hebben op de 

schades waar bedrijven mee te maken krijgen.” 

Een voorbeeld van Jarko onderstreept deze stelling. “Een 

van mijn klanten had gereedschap in zijn bestelauto lig-

gen. De sloten van zijn auto werden gehackt, waarna het 

gereedschap gestolen werd. Maar wat staat er in de polis: je 

moet braaksporen hebben. Gelukkig kon via de dealer aan-

getoond worden dat het slot gehackt was. Daarin zie je dat 

de wereld verandert. Vanuit de klantverwachting valt dit di-

gitale risico onder de verzekering van zijn bestelauto, terwijl 

dat niet het geval is. Dit is lastig uit te leggen aan de klant.”

De materie is niet zo simpel als het lijkt. Volgens Bernardo 

lopen verzekeraars ook tegen beperkingen aan. “Zo kijken 

Tjerk Vreugdenhil van Van der Stoep Risico-advies & Verzekeringen. Glenn Walian van Koningsland & Partners.

Cyberrisico speelt niet alleen 
voor de grote bedrijven
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wij naar cumulatierisico’s. Stel dat 1000 klanten op dezelf-

de manier geraakt worden, dan loop je als verzekeraar een 

groot risico. Cyber heeft geen fysieke beperking. Een aanval 

kan zelfs op nationaal of internationaal niveau plaatsvinden. 

Kijk maar eens naar de schade die ontstond voor container-

eigenaren in de haven van Rotterdam toen die terminal op 

slot ging.” 

Noodhulp
Het cyberproduct is meer dan alleen een vergoedingspro-

duct. Het biedt ook hulp bij het voorkomen van schade. 

En noodhulp na een incident. Daar is een speciaal nood-

nummer voor, dat gedupeerden 24/7 kunnen bellen. Voor  

Bernardo is de dienstverleningskant het belangrijkst. 

Tjerk: “Bedrijven denken dat ze alles op orde hebben, maar 

wat als er een probleem is op het industrieterrein waar ze 

gevestigd zijn? Stel dat 10 klanten bij hetzelfde automati-

seringsbedrijf zitten, dan heeft dat bedrijf echt niet de ca-

paciteit en de kennis in huis om het probleem op te lossen. 

Precies voor dit soort problemen kan je als verzekeraar hulp 

bieden. Verzekerden kunnen een noodnummer bellen. Dan 

komen er mensen die echt verstand van zaken hebben. Hier-

voor werkt De Goudse samen met een partij die cybersecu-

rityspecialisten in dienst heeft. Zij kunnen ondernemers hel-

pen om de beveiliging voor elkaar te krijgen. Maar hoe groot 

of hoe klein je het risico ook vindt: zorg dat je een Incident 

Response Plan hebt. Dat je weet wie waarvoor verantwoor-

delijk is en wat je gaat doen als er een incident plaatsvindt. 

Het zou ook helpen als we een soort van keurmerk op het 

gebied van cybersecurity zouden krijgen, waardoor zowel 

de klant als verzekeraar weet dat een bedrijf het goed ge-

regeld heeft.” 

Cyberveilig Nederland
Om die reden is De Goudse toegetreden tot Cyberveilig Ne-

derland, de belangenvereniging van de cybersecurity sec-

tor. Cyberveilig Nederland streeft naar meer transparantie 

en kwaliteit in de markt. Dit doen zij onder andere door het 

ontwikkelen van keurmerken. Daarnaast behartigen zij de 

belangen van de cybersecuritysector richting stakeholders, 

zoals de overheid, wetenschap en politiek. Het is dus een 

plek waar kennis gedeeld wordt tussen partijen. Want we 

moeten op zoek naar standaarden, naar kwaliteitsnormen, 

vindt Bernardo. Ook is hij van mening dat er eigenlijk een 

soort van APK zou moeten komen voor de markt. 

Op de vraag wat de adviseurs belangrijk vinden aan een 

cyberverzekering volgen antwoorden als preventie, 24/7 

noodhulp, vergoeding en heldere voorwaarden. En geen 

lange lappen, moeilijk te lezen voorwaarden. In dat opzicht 

springen de simpele spelregels op één A4tje van De Goudse 

eruit. En wat ze echt uniek vinden, dat is de ‘raad van onder-

nemers’ die kan oordelen of er dekking is. Daar zouden naar 

de mening van de adviseurs meer verzekeraars iets mee 

moeten doen. 

Ten slotte geeft Glenn aan dat hij toegankelijkheid belang-

rijk vindt en dat hij de drempel van de cyberpolissen te hoog 

vindt. Voordat je geaccepteerd kan worden, moet je een  

risico-inventarisatie doen. Maar om goed gecertificeerd een 

aanvraag te kunnen indienen, moet je wel wat stappen zet-

ten. Glenn zou het liefst zien dat die drempel minder hoog 

gemaakt werd. Bernardo geeft echter aan dat deze drempel 

bewust is ingebouwd. In tegenstelling tot andere verzeke-

raars wil De Goudse namelijk een polis zonder uitsluitingen 

kunnen aanbieden. “Zo vallen bij de aanvraag op voorhand 

al klanten af die niet aan onze voorwaarden voldoen. Anders 

moet ik bij schade naar de voorwaarden verwijzen en aan-

geven dat iets niet gedekt is. Ik wil niet naar de kleine letter-

tjes hoeven wijzen. Ik wil klanten al in de inventarisatiefase 

duidelijk maken wat wel en wat niet gedekt is, zodat er ach-

teraf geen verrassingen zijn. Bovendien heeft de verzekerde 

het dan goed geregeld, iets wat de ondernemer alleen maar 

verder helpt. Wij willen al onze verzekerden volledige dek-

king geven en daar stellen wij eisen voor. Voldoe je niet aan 

die eisen, dan sluiten we geen polis af. Daarmee voorkom je 

gedoe als er schade is.” <

Over Cyberrisk, het cyberproduct van De Goudse

De Goudse lanceerde ruim twee jaar geleden een cyberverzekering, genaamd Cyberrisk. Geen polis voor grote bedrijven, maar voor mkb’ers met 
een omzet tot 10 miljoen. Mkb’ers zijn steeds vaker afhankelijk van hun website en apparaten die zijn aangesloten op het internet. Bovendien 
beschikken zij over persoonlijke gegevens van, of gevoelige informatie over, klanten. Informatie die onder geen beding op straat mag belanden.

Bij Cyberrisk ligt de nadruk op het voorkomen en beperken van cybercriminaliteit. Cybercrime is een complex risico en voor het opsporen 
van de oorzaak en het herstel zijn vaak dure cybersecurityspecialisten nodig. Met Cyberrisk kunnen verzekerden rekenen op 24/7 advies van  
cybersecurityspecialisten. Professionals die verzekerden helpen met het voorkomen van cybercrime of met herstel en de communicatie na een 
daadwerkelijk cybercrime-incident. En mocht herstel niet mogelijk zijn dan biedt De Goudse een vergoeding voor de schade. Denk bijvoorbeeld 
aan het vervangen van een beschadigde website of getroffen systeem, een aansprakelijkheidsclaim, bedrijfsschade of een boete van de Autoriteit 
Persoonsgegevens.
In tegenstelling tot andere verzekeringen, waarvan de polisvoorwaarden veelal in het buitenland zijn opgesteld en vele pagina’s tellen, heeft de 
cyberpolis van De Goudse geen uitgebreide polisvoorwaarden, maar slechts één A4tje met spelregels. En daarnaast is een raad van onafhankelijke 
ondernemers opgetuigd aan wie een zaak voorgelegd kan worden, mocht de verzekerde het niet eens zijn met de oplossing of vergoeding van 
De Goudse. En het mooie is: de uitspraak van die raad is bindend.

Aan het rondetafelgesprek over Cyber deden mee (v.l.n.r.) Jarko Hagemans van Hagemans Verzekeringen en Risicoadvies, Tjerk Vreugdenhil van 
Van der Stoep Risico-advies & Verzekeringen, directeur Commercie van De Goudse Bernardo Walta en Glenn Walian van Koningsland & Partners.

De bewustwording onder ondernemers ten aanzien van cyberrisk is minimaal. Zo blijkt uit het rondetafelgesprek dat we hadden met  directeur 
Commercie van De Goudse Bernardo Walta en drie adviseurs.
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One Conference 2019

De grote kloof tussen 
kennis en gedrag

Het was een van de grootste internationale 

cybersecurity conferenties: de One Conference 

begin oktober in het World Forum Den Haag. 

De driedaagse conferentie werd georganiseerd 

door het Nationaal Cyber Security Centrum 

(NCSC) van het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid en het Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat en kreeg als thema mee: ‘One 

Conference 2019: Keeping our Future Secure, 

Be Innovative, Stay Alert!’. De derde dag werd 

mogelijk gemaakt door een partnerschap met 

de gemeente Den Haag. 

De conferentie werd geopend door minister van Justitie en 

Veiligheid Ferdinand Grapperhaus en op spectaculaire wijze 

gesloten door een live-hack van een echte ziekenhuisope-

ratie dat op het podium plaatsvond. Onder de titel “Digital 

Disease: where bits and bites meet flesh and blood” lieten 

de Amerikaanse wetenschappers Christian Dameff, Jeff Tul-

ly, Sage Wexner en Joshua Corman voor het eerst in Europa 

zien hoe serieus digitale dreiging is. Zo kunnen ons dagelijks 

leven en cruciale voorzieningen als medische zorg ernstig 

worden verstoord door een hack. De hack was in samenwer-

king met het Haaglanden Medisch Centrum en vond plaats 

in aanwezigheid van staatssecretaris Keijzer van Economi-

sche Zaken en Klimaat.

Gedurende drie dagen gingen zo’n honderdtwintig bin-

nen- en buitenlandse experts vanuit het bedrijfsleven, de 

overheid, wetenschap en cyberveiligheid in op diverse, 

veelal economische en technische, onderwerpen. Een aantal  

lezingen sprong eruit, waaronder die van Inge Wetzer,  

sociaal psycholoog cybersecurity & compliance bij Hoffmann.  

Reden waarom we juist op haar presentatie wat dieper in-

gaan.

Pijnpunt is gedrag
Er zijn best wel wat organisaties die zich met trainingen  

focussen op het creëren van awareness. Toch is het pijnpunt 

volgens Inge Wetzer niet eens zozeer gebrek aan awareness, 

maar eerder gedrag. Tijdens haar presentatie liet zij zien dat 

cybersecurity pas echt begint bij veilig handelen. Een pre-

sentatie vol eyeopeners.

Dat medewerkers zich cyberveilig moeten gedragen, daar 

zijn steeds meer organisaties van overtuigd. Er worden dan 

ook veel initiatieven ingezet om awareness te creëren. Alleen 

awareness creëren is volgens Inge echter niet voldoende om 

gedrag daadwerkelijk te veranderen. In plaats daarvan zou-

den organisaties moeten sturen op gedrag. Want wat nou als 

iemand netjes een sterk, veilig wachtwoord aanmaakt, maar 

vervolgens zijn wachtwoord op een post-it zet? 

Er is gelukkig een groeiende aandacht voor de menskant, 

iets wat haar als psychologe blij stemt. Wat haar daarente-

gen zorgen baart is de manier waarop we cyberveiligheid 

aan kunnen vliegen. Dat kan door het aanstellen van een In-

formation Security Officer (ISO), een persoon die de juiste re-

gels opstelt en goed vastlegt. Hij is expert op dát gebied. En 

dan heb je nog de technische kant van het verhaal. Daarvoor 

haal je een IT’er aan boord. Je laat immers ook geen firewall 

door een ISO bouwen. Vervolgens pakken de ISO en IT’er er 

vaak ook nog maar even de menskant bij, want dat moet ook 

gebeuren. Maar laat dát nou net niét hun expertise zijn. Dat 

is bij uitstek het vakgebied van psychologen. Beetje een op-

merkelijke stap dus. Je vraagt ook niet aan psychologen of 

zij een firewall willen bouwen. Waarom wordt er dan wel bij 

een IT’er de opdracht neergelegd of hij ervoor wil zorgen dat 

mensen zich veilig gaan gedragen? 

Gedragsverandering 
Gedragsverandering is een vak en dat vak heet psychologie. 

Precies dát geeft Inge Wetzer het ‘right to play’ om op het 

podium van One Conference te mogen staan. 

Wat gebeurde er tot nu toe aan de menskant van cyber? Als 

de menskant opgepakt wordt door niet-experts, dus niet-

psychologen, dan zie je allerlei goed bedoelde initiatieven 

met aandacht voor het awarenessvlak. Er worden bijvoor-

beeld liftposters gemaakt met allerlei regels. Je krijgt e-mails 

waarin staat wat er van je verwacht wordt. Met behulp van  

e-learning komen er allemaal initiatieven. Initiatieven die 

erop gericht zijn om mensen bewust te maken van hun ge-

drag met daarachter de aanname dat, als mensen weten wat 

er van ze verwacht wordt, ze daar dan vast naar zullen han-

delen. En precies daar gaat het fout. 

Awareness is op orde
Kijk maar eens naar het echte leven. Ook daar zijn er dingen 

waarvan je echt wel weet dat je ze eigenlijk niet zou moeten 

doen. Maar je doét ze wel. Schermpjes in bed, zonder insme-

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus opende de 
One Conference                                                 (Fotografie: Arenda Oomen)

Inge Wetzer is sociaal psycholoog cybersecurity & compliance bij Hoffmann en verzorgt gedragsverande-
ringsprograma’s op het gebied van cyber en compliance.                                    (Fotografie: Patricia van Dun)
  

ren de zon in, appen achter het stuur; mensen weten don-

ders goed dat dat niet hoort. Onze awareness is volgens Inge 

vaak echt wel op orde. Maar dat betekent niet dat we ons er 

ook naar gedragen. In cybersecurityland geldt dat dus ook: 

Mensen wéten vaak wel wat er van ze verwacht wordt, toch 

dóen ze het niet. Maar dat verwacht een organisatie wél van 

haar medewerkers. 

We zetten dus massaal in op awareness. Helaas zegt dat 

niets over gedrag. Stel dat iemand een training volgt. Dan 

scoort die persoon vast een tien op een awareness test, want 

mensen weten echt wel wat ze zouden moeten doen in de 

ideale situatie. Maar wat zegt dat over het werkelijke leven? 

Helemaal niets. Zo behoor je voor elke applicatie een ander 

wachtwoord te bedenken. Dat weet je best. Maar doe je dat 

ook?

Door Cindy van der Helm

Pijnpunt is niet awareness 
maar gedrag

Naast trainingen worden er ook vaak escaperooms ingezet. 

Helaas, ook die sturen op kennis. En daar gaat het dus mis. Er 

is nu eenmaal een kloof tussen kennis en gedrag. 

Einddoel cybersecuritycampagnes
De volgende stap is volgens Inge gedrag veranderen. Want 

dat zou het einddoel van alle cybersecuritycampagnes moe-
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ten zijn. En zo komt Inge weer terug bij de psychologie: de 

wetenschap van gedrag. Inge geeft aan dat gedrag volgens 

een basale psychologische theorie uit drie componenten be-

staat: Motivatie, capaciteit en gelegenheid. Drie onderdelen 

die de basis vormen van het gedragsveranderprogramma 

dat Inge verzorgt en tevens de drempels waardoor gewenst 

gedrag niet plaatsvindt. 

• Motivatie: je moet het willen.

• Capaciteit: je moet ertoe in staat zijn en je moet weten

  dat het van je verwacht wordt (awareness is hier een 

 onderdeel van).

• Gelegenheid: je moet in staat gesteld worden om het 

 te doen.

Zo sleutelt een awarenesstraining alleen maar aan de capaci-

teitsknop, aldus Inge. Doe je een awarenesstraining, dan heb 

je dus eigenlijk een gok van één op drie of het gedrag dat 

iemand vertoont aan iemands capaciteit ligt. Is het wellicht 

te ingewikkeld? Is er wellicht te weinig capaciteit? Het kan 

aan van alles liggen waardoor je wordt tegengehouden om 

iets te doen. 

Gedragsverandering zou einddoel 
van alle cybersecuritycampagnes 
moeten zijn

Over Inge Wetzer

Inge Wetzer is gepromoveerd in de sociale psychologie. Na 10 jaar onderzoek naar  

gedragsbeïnvloeding bij TNO werkt zij sinds 2016 bij Hoffmann als sociaal psycholoog 

cybersecurity & compliance en leidt zij het team van psychologen. Hun opdracht is om 

hun kennis en ervaring op gebied van menselijk gedrag te koppelen aan de domeinen 

compliance & cybersecurity om zo medewerkers van organisaties weerbaarder te maken. 

Redenen voor fout gedrag
Wat Inge voor organisaties doet is starten met de definitie 

van het gedrag dat je als organisatie wilt zien. Ga maar eens 

kijken waarom medewerkers hetgeen ze zouden moeten 

doen niet doen. Vaak heeft dat niets met awareness te ma-

ken. Heden ten dage weten mensen echt wel dat er linkjes 

zijn waar je niet op moet klikken. Dat je je laptop niet in de 

auto moet laten liggen. Dus als we dat wél doen, dan is het 

vaak om een andere reden. En als je die reden weet, dan kan 

je sturen op gedrag. Dan kan je de oorzaak wegnemen. Dan 

kan je kijken hoe je het gedrag kan veranderen. 

Gedragsanalyse
Inge analyseert gedrag voor organisaties. Welke reden heb-

ben medewerkers om niet-gewenst gedrag toch te verto-

nen? Vanuit dergelijke vraagstukken kijkt zij hoe zij gedrags-

verandering kan bewerkstelligen. Regelmatig betekent dat 

een fysieke wijziging aanbrengen in de omgeving. Soms is 

er wel een stukje training nodig. Dit soort gedragsverande-

ringsprograma’s verzorgt zij niet alleen op het gebied van 

cyber maar ook van integriteit. Voor de compliance hoek van 

organisaties dus. Hoe zorg je ervoor dat mensen incidenten 

komen melden. Inge verzorgt dit soort gedragsverande-

ringsprogramma’s nu al drie jaar voor uiteenlopend organi-

saties. En het mooie is: ze ziet dat het werkt. Zo leuk. <

De One Conference werd in aanwezigheid van staatssecretaris Keijzer 
van Economische Zaken en Klimaat gesloten met een live-hack van 
een echte ziekenhuisoperatie op het podium.

(Fotografie: Martijn Beekman)
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Door Roëlle Esselink 
en Cindy van der Helm

En hoe zit het met de 
aansprakelijkheid van 
IT-bedrijven bij cybercrime?

René van Etten is directeur van ThreadStone Cyber Security. Hij stapte vanuit de wereld van netwerkbeheer naar die 

van informatiebeveiliging en startte in 2014 samen met ethisch hacker Richard Klein en oud-studiegenoot Frans van de 

Wetering het bedrijf ThreadStone Cyber Security.

In die tijd zat de wetswijziging op de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens eraan te komen. Richard was al eerder 

begonnen om websites en bedrijfsnetwerken te controle-

ren op hun kwetsbaarheid. “We wonnen een subsidie op 

de Haagse Security Delta (HSD), met als gevolg dat we ons 

op de campus vestigden, aldus René. “Dat was namelijk een 

voorwaarde die gekoppeld was aan het winnen van de prijs. 

Onlangs hebben we ons eerste lustrum mogen vieren.  

“We zijn in 2014 samen met TNO gestart met de bouw van 

een platform waarmee we online systemen kunnen contro-

leren op kwetsbaarheden. Samen met MKB NL werkten we 

in de campagne Veilig Zakelijk Internetten vervolgens aan 

het op kwetsbaarheden controleren van 2500 bedrijven. 

Daarna haakten allerlei brancheverenigingen aan, waar-

voor we als kennispartner presentaties hebben verzorgd. 

MKB’ers hebben namelijk vaak geen idee hoe ze zichzelf 

beter kunnen beveiligen. Ook weten ze veelal niet wat ze 

moeten doen na een forse hack. De geraffineerdheid waar-

mee hackers te werk kunnen gaan, is ongekend. Veelvoor-

komende gevallen zijn ransomware, phishing mails, CEO 

fraude en hacks. Er zijn verschillende vormen van cyber-

crime, waarbij bijvoorbeeld ransomware de ondernemer 

direct in zijn continuïteit raakt, terwijl een bedrijf er soms 

pas na enkele maanden achter komt als het gehackt is.”

Professionele hackers
ThreadStone bestaat uit een team van vijf man; vrijwel al 

haar processen zijn geautomatiseerd. Daarnaast schakelt 

het bedrijf professionele hackers in. “Mijn collega Richard 

is zelf ook ethisch hacker. Hij controleert de digitale omge-

vingen van klanten op kwetsbaarheden en gebreken. Als 

ethisch hacker zie je allerlei bijzondere gevallen de revue 

passeren”, vertelt René. “Zo controleerde Richard eens een 

datingsite. Na een complete check werden er allerlei kwets-

baarheden aan het licht gebracht, waardoor het mogelijk 

bleek om de hele database in te zien. Helaas zien we dit 

soort kwetsbaarheden nog veel te vaak.” 

Op de vraag of er ook veel concurrentie bestaat binnen de 

kring van professionele hackers, antwoordt René bevesti-

gend. “Toch kun je het kaf wel van het koren scheiden door 

op zoek te gaan naar een Certified Ethical Hacker (CEH) of 

penetratietester (LPT), die in het bezit is van de juiste certifi-

caten.  Zo weet je zeker dat de persoon in kwestie verstand 

van zaken heeft. Verder is werkervaring enorm belangrijk.” 

Nulmeting biedt inzicht
Binnen het bedrijf voert René vooral de zogenaamde ‘orga-

nisatorische assessments’  uit.

“ThreadStones takenpakket omvat vooral nulmetingen, om 

inzicht te krijgen in de mate van informatiebeveiliging. Vaak 

gaan we om tafel met de IT-verantwoordelijke, de HRM-me-

dewerker en iemand van de directie om samen te kijken hoe 

de informatiebeveiliging (opnieuw) toegepast kan worden 

in het bedrijf. Naast het organisatorische deel voeren we 

hacktesten uit, waarbij we de online systemen en het inter-

ne netwerk controleren op kwetsbaarheden. Hiervan maken 

we een duidelijk rapport, op basis waarvan we adviezen ge-

ven om de organisatie weerbaarder te maken.” 

Wat er na zo’n nulmeting gebeurt, is voor iedere organisa-

tie verschillend. Veel van onze bevindingen kunnen door 

bedrijven zelf goed worden opgepakt. In andere gevallen 

verwijzen we door naar collega-bedrijven die zich hebben 

gespecialiseerd in de trajecten die nodig zijn, bijvoorbeeld 

implementatie van ISO 27001. Deze trajecten implemente-

ren we niet zelf. Zo behouden we onze onafhankelijkheid.”

Aansprakelijkheid IT-bedrijven
Hiermee onderscheidt ThreadStone zich van reguliere IT-be-

drijven, die zich meestal puur en alleen richten op de tech-

nische kant van een bedrijf. “IT-bedrijven nemen over het 

algemeen niet de organisatorische en beleidsmatige kant 

van cyberweerbaarheid en informatiebeveiliging in ogen-

schouw. We merkten dat veel IT-bedrijven bij aanhoudende 

problemen afstand nemen van alle aansprakelijkheid. En dat 

is precies waar wij op inhaken met ThreadStone. We hou-

den bedrijven een spiegel voor, zonder dat er voor ons een 

verdienmodel achter het gegeven advies zit. Na het advies 

houdt het namelijk voor ons op, iets waar we bewust voor 

gekozen hebben. Wanneer er schade is geweest adviseren 

René van Etten is directeur van ThreadStone Cyber Security

ThreadStone Cyber Security is 
gevestigd op de Haagse Security 
Delta (HSD). Fotografie: ‘The 
Hague Security Delta’ (HSD)
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we om contact op te nemen met netwerkbeheerders. Op 

het moment dat het om wat grotere organisaties gaat en 

de schadelast groter kan worden, adviseren we om contact 

op te nemen met forensisch onderzoekers. De gemiddelde 

IT netwerkbeheerder heeft deze kennis niet in huis en dus 

betaal je op dat moment de hoofdprijs. Juist daar spelen 

verzekeringen een belangrijke rol, want die helpen juist bij 

‘digitale brand’. We adviseren dan ook met name wat gro-

tere MKB’ers om zich te verzekeren, want er komt veel meer 

kijken bij een dergelijke situatie dan men vooraf bedenkt.“ 

Cyberrisicoscan
Cyberverzekeringen zijn sterk in opkomst. Verzekeraars uit 

Angelsaksische landen zijn hier al meer mee bekend, maar 

de laatste jaren komen ook Europese en Nederlandse ver-

zekeraars met cyberpolissen. Natuurlijk is de verzekering 

belangrijk, maar een ‘digitale brand’ of inbraak voorkom je 

niet met een verzekering alleen. Wij helpen verzekeraars dan 

ook met het ontwikkelen van met name preventieve dien-

sten. Daarmee maken we de eindklant ook bewuster; veel 

organisaties weten op dit moment niet hoe ver informatie-

beveiliging gaat en hoe ze zaken eigenlijk geregeld hebben. 

“Natuurlijk gebeurt het ook wel eens dat bedrijven niet voor 

ons kiezen,” aldus René. “Dan worden trajecten opgepakt 

door de eigen IT’er, of worden ze bijvoorbeeld uitgesteld, 

vanwege gebrek aan prioriteit . En dat is jammer, want veel 

ondernemers komen pas in actie wanneer ze een bepaalde 

vorm van ‘pijn’ ervaren. Dit kan zijn dat ze moeten voldoen 

aan bepaalde wetgeving. Of als er vanuit de keten gevraagd 

wordt hoe de beveiliging is geregeld. Of, in het ergste geval, 

wanneer het kwaad al geschied is en zij gehackt zijn.” 

Onafhankelijk advies
Om concurrentie op de verzekeringsmarkt maakt René zich 

niet zo druk. “Wat wij met name doen is onafhankelijk advies 

geven op het gebied van informatiebeveiliging in MKB-krin-

gen. Er zijn wel partijen die dezelfde soort diensten leveren, 

maar die richten zich met name op grotere bedrijven. Juist 

het MKB is onze doelgroep. Daar hebben we wel concur-

rentie van IT partijen, maar dat zijn veelal de eigen (externe) 

netwerkbeheerders, die enerzijds niet onafhankelijk zijn en 

anderzijds veelal niet de specialistische kennis hebben die 

informatiebeveiliging met zich meebrengt. We zien bij hen 

helaas nog te vaak dat het veilig houden van de digitale om-

geving gewoonweg wordt verzuimd. Een MKB’er weet dat 

niet, maar wordt wel met de gevolgen geconfronteerd op 

het moment dat het fout gaat. Het is dan ook belangrijk dat 

er onafhankelijk advies wordt gegeven, zodat de directie in 

kaart kan brengen hoe het bedrijf ervoor staat en de juiste 

acties kan opstarten om weerbaarder te worden.” 

Informatiebeveiliging
Volgens René is het belangrijk dat het management zulke 

taken zelf oppakt in plaats van dat het alleen IT’ers naar de 

digitale omgeving laat kijken. “Bij informatiebeveiliging gaat 

het namelijk ook om HRM-gelieerde zaken. Zo moet er bij-

voorbeeld rekening gehouden worden met in- en uitdienst-

tredingsprocedures. Er moet dus op een hoger niveau naar 

procedures gekeken worden, dan sec met een IT-pet op.” 

De toekomst brengt voorlopig nog niet zoveel veranderin-

gen, schat René in. “Wel komt er waarschijnlijk meer aan-

dacht voor het onderwerp cyberweerbaarheid en informa-

tiebeveiliging. Vanuit de AVG zien we dat er binnen de grote 

bedrijven mensen op dit onderwerp zijn aangesteld, die 

inmiddels ook steeds vaker kijken naar leveranciersrelaties. 

Vanuit de keten zal dit dus ook gaan doorwerken naar het 

MKB.”

Afsluitende tip 
“Met name verzekeringsadviseurs zouden de informatiebe-

veiliging en het risico van cyber moeten doorspreken met 

de klant. Ook verzekeraars kunnen hier aandacht aan schen-

ken. Het bespreken van dit soort thema’s zou net zo vanzelf-

sprekend moeten zijn als het bespreken van een brand- of 

een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering”, besluit René. “En 

heeft je klant behoefte aan inzicht in de manier waarop dit 

bij hem geregeld is? Leg de vraag naar meer inzicht neer bij 

een partij als ThreadStone. Zo krijg je een goed en onafhan-

kelijk beeld. Het begint namelijk met inzicht. Van daaruit kan 

gericht actie worden ondernomen. Een cyberverzekering 

zou vervolgens een goede optie zijn. Zo verzeker je je van 

directe hulp en kan je het risico verder afdichten.“ <

Voor jouw 
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is gastvrijheid
heel gewoon.

Heb je een eetcafé, snackbar
of een andere buitengewone
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‘Lawaai’ maken over 
silent cyber

Verzekeringen bestaan al honderden jaren. Van oudsher wordt dekking geboden voor allerhande risico’s, zoals brand, 

diefstal, verlies van lading, waterschade, bedrijfsstilstand en aansprakelijkheid voor personen- en zaakschade. Ten tijde 

van de ontwikkeling van deze verzekeringen waren risico’s als gevolg van digitalisering (cyberrisico’s) nog helemaal niet 

aan de orde. In de meeste traditionele verzekeringen is met dit soort risico’s dus helemaal geen rekening gehouden. Of 

schade als gevolg van cyberrisico’s gedekt is onder deze verzekeringen, is daarom vaak niet duidelijk. De risico’s zijn niet 

expliciet uitgesloten, noch expliciet ingesloten. De polisvoorwaarden zwijgen simpelweg over cyberschade: er is sprake 

van silent cyber.

Wat is silent cyber?
Silent cyber (of non-affirmative cyber) houdt in dat onder 

een traditionele verzekering (mogelijk) dekking bestaat voor 

schade als gevolg van een cyberincident. De polisvoorwaar-

den geven daarover geen uitsluitsel en de verzekeraar heeft 

die risico’s (ook) niet meegenomen bij de berekening van de 

premie. Daarmee vormt silent cyber voor verzekeraars een 

onbekend en niet meegewogen risico. 

De schade als gevolg van cyberincidenten kan extreem 

groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan de wereldwijde NotPetya 

en WannaCry cyberaanvallen in 2017, waarbij het beroep 

van verzekerden op hun propertyverzekering werd afge-

wezen. Nog steeds lopen rechtszaken tussen Merck en haar 

verzekeraars als tussen Mondelez en Zurich Insurers.

Zo’n afwijzing is in deze gevallen niet onbegrijpelijk. In het 

scenario dat geen specifieke uitsluiting in de polisvoorwaar-

den staat, en een (cyber)dekking zou kunnen bestaan, kun-

nen verzekeraars financieel (flink) geraakt worden. In het 

andere scenario, namelijk dat geen dekking bestaat, blijven 

verzekerden zitten met schade waarvan ze dachten dat die 

op een bestaande verzekering gedekt is. Het spreekt voor 

zich dat beide situaties tot onwenselijke gevolgen kunnen 

leiden. 

Het is dus voor alle betrokken partijen van belang om dui-

delijkheid te scheppen over welke dekking nu precies wordt 

geboden onder welke verzekering, in geval van een cyberin-

cident. Een manier om dit te doen is door een aparte, en spe-

cifieke, (cyber)verzekering af te sluiten of een additionele  

cyberdekking toe te voegen aan een bestaande (bijvoor-

beeld property) verzekering, die ziet op kosten geassocieerd 

met een datalek/cyberincident. Dit wordt ook wel affirma-

tive cyber genoemd.

Complicaties
In de aanpassing van silent cyber naar affirmative cyber 

schuilt een aantal complicaties voor de verzekeringsmarkt. 

Hoe het cyberrisico te definiëren? - Ten eerste is het bijzonder 

lastig cyberrisico’s te definiëren aangezien de term en de bij-

behorende exposures zo veelomvattend zijn. Het betreft in 

ieder geval cybercrime, datalekken, gerichte en ongerichte 

aanvallen, menselijk handelen en zelfs systeemfalen.  Het 

gaat niet alleen om incidenten die op het eigen (digitale) 

netwerk plaatsvinden maar ook op die van derden. Het is 

dan ook een behoorlijke uitdaging om dit allemaal in een 

silent cyberclausule te verwerken, des te meer nu nog geen 

eenduidige definitie in de markt bestaat. Het is dan ook te 

verwachten dat er verschillende varianten van silent cyber-

clausules in de markt zullen verschijnen, wat op zichzelf ook 

weer uitdagingen met zich mee zal brengen. 

Motieven van in-/uitsluiting - Ten tweede kunnen de motie-

ven die aan in-/uitsluiting ten grondslag liggen zowel per 

verzekeraar als per line of business verschillen. Verzekeraars 

kunnen cyber (in– of ) uitsluiten omdat ze vinden dat het  

risico niet (of wel) thuishoort op (bijvoorbeeld) hun proper-

tyverzekering. Een andere reden kan zijn dat het in begin-

sel wel thuishoort op de propertyverzekering, maar dat ze 

het risico onacceptabel achten. Bijvoorbeeld vanwege het  

accumulatierisico, het catastrofe karakter, of simpelweg om-

dat ze weinig of geen inzicht hebben in de mogelijke impact 

van een cyberincident. Een oplossing om de uitsluiting van 

silent cyber te ondervangen kan zijn om cyber als een (affir-

mitive) uitbreiding op de huidige verzekering aan te bieden 

tegen een extra premie, dan wel als een (affirmative) cyber-

verzekering te worden uitgenomen. 

Cyberverzekering dekt niet alles - Tot slot zijn niet alle 

cyberrisico´s automatisch gedekt onder een cyberverze-

kering. In principe dekt een (affirmative) cyberverzekering 

first party- en third party schade. Echter dekt een cyber-

verzekering (bijvoorbeeld) geen (of heel beperkt) zaak- en 

letselschade als gevolg van een cyberincident. Dus als dit 

uitgesloten wordt op een brand, transport, en/of AVB-polis, 

zal dit niet per definitie gedekt zijn op een reguliere cyber-

polis. Tevens omvat de dekking van een reguliere cyberver-

zekering geen incidenten die door handelen of nalaten van 

verzekerde plaatsvinden op IT-netwerken van klanten. Dit 

laatste is belangrijk ten aanzien van product- en de beroeps-

aansprakelijkheid. 

Wat gebeurt er in de markt?
Eind vorig jaar is Allianz Global Corporate Specialty afgetrapt 

met de mededeling dat zij silent cyber aan het weghalen zijn 

uit hun (non-cyber) verzekeringen. Ook andere verzekeraars 

volgen Allianz daarin. Gelijksoortige geluiden kwamen ook 

vanuit Lloyd’s (of London), dat medio juli 2019 bekend heeft 

gemaakt dat ze van verzekeraars en herverzekeraars ver-

wacht dat voor 1 januari 2020 het cyberrisico expliciet wordt 

benoemd of uitgesloten. 

In Nederland begint affirmative cyber steeds meer voet 

aan de grond te krijgen. Verzekeraars hier hebben aange-

kondigd een cyberverzekeringsstrategie uit te rollen. De 

daadwerkelijke uitvoering varieert nog wel sterk per verze-

keraar. Op dit moment wordt de intermediair al wel geïnfor-

meerd over mogelijke poliswijzigingen zodat hier rekening 

mee kan worden gehouden bij de komende verlengingen. 

Vooralsnog gaat het om de zakelijke schadeverzekeringen: 

aansprakelijkheidsverzekeringen, brandverzekeringen, tech -

nische verzekeringen, transportverzekeringen en fraudever-

zekeringen. Echter hebben veel verzekeraars die in Neder-

land opereren ook al aparte affirmative cyberverzekeringen. 

Het lijkt een kwestie van tijd voordat (in ieder geval een deel 

van) de Nederlandse verzekeringsmarkt zal overgaan van si-

lent cyber naar affirmative cyber. Als de cyberverzekerings-

markt zich ontwikkelt zoals in het Verenigd Koninkrijk en 

de Verenigde Staten, wat te verwachten is, lijkt dat in ieder  

geval wel voor de hand te liggen.

Silent Cyber speerpunt Technische 
Commissie Cyber (VNAB)
Kortom, het thema silent cyber gaat zonder twijfel nog veel 

discussie opleveren. De Technische Commissie Cyber van de 

VNAB heeft dan ook als doelstelling voor komend jaar om 

in kaart te brengen hoe de markt omgaat met silent cyber. 

Daartoe voert de commissie overleg met de andere Tech-

nische Commissies, zal zij een Lunch & Learn bijeenkomst 

organiseren en een aantal kleinschalige expertmeetings 

organiseren. Op die manier wil de commissie niet alleen de 

leden van de VNAB  voorzien van informatie en advies over 

het fenomeen silent cyber maar hen ook laten meedoen. <

Foto v.l.n.r.: Durmus Barlas, Stefan Zwager, Joppe Willeboordse, Maarten van Wieren, Peter van Rensen, 
Peter Hartman en Nynke Brouwer.

Technische Commissie Cyber (VNAB) -
 Van en voor de markt

Om de relatief nieuwe en omvangrijke cyberrisico’s optimaal te kunnen beheersen, 
is een gezamenlijke aanpak van partijen binnen de coassurantiemarkt wenselijk. Dat 
begint met het verzamelen en delen van de bij eenieder op dit gebied aanwezige 
kennis en ervaring. Die samenwerkingsgedachte ligt ook ten grondslag aan het ont-
staan van de Technische Commissie Cyber. Een initiatief ván en vóór de markt dat 
wordt ondersteund en gefaciliteerd door de VNAB. Het doel is om te fungeren als 
vraagbaak en kenniscentrum voor actuele ontwikkelingen op cybergebied. 

De Technische Commissie Cyber is de opvolger van het vijf jaar geleden opgerichte 
Cyberriskplatform en wordt gevormd door de commissieleden: voorzitter Maarten 
van Wieren (Aon), Durmus Barlas (VLC & Partners), Nynke Brouwer (Dirkzwager legal 
& tax), Peter Hartman (Risk Fit Innovation), Peter van Rensen (Sedgwick), Erik van de 
Velde (Marsh), Joppe Willeboordse (HDI) en Stefan Zwager (AIG). 

Silent cyber gaat zonder twijfel 
nog veel discussie opleveren
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Zurich en Northwave lanceren unieke aanpak tegen cyberrisico’s: 

Response-ability
In de afgelopen maanden heeft er opnieuw een groot aantal cyber security incidenten plaatsgevonden. Uit evaluatie 

van die incidenten blijkt dat in veel gevallen onnodig veel schade is geleden. Dat komt onder meer door een gebrek aan 

reactievermogen. Het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven weet namelijk niet hoe zij moeten reageren op een 

cybercrisis. Dan gaan er onnodig veel dingen fout in de bestrijding van een hack, datalek of ransomware aanval. 

‘’De vraag is niet langer of je te maken krijgt met een cyberin-

cident, maar wanneer dat plaats vindt. Het is een beetje een 

dooddoener die in menig artikel over cyberverzekeringen 

wordt aangehaald. Maar ondertussen zien we dat bedrijven 

zich nauwelijks voorbereiden. En dat terwijl het Nationaal 

Cyber Security Center in haar jaarlijkse publicatie ‘Cyber Se-

curity Beeld Nederland’ juist expliciet oproept om hier meer 

aan te doen. Wij vatten dat op als een uitdaging en we gaan 

onze verzekerden hiermee actief helpen.” Aan het woord is 

Dirk de Nil, CEO van Zurich in de Benelux. 

Zurich werkt wereldwijd aan manieren om cyberrisico’s be-

heersbaar te maken. De filosofie is: als een cybercrisis onver-

mijdelijk is, zorg dan dat onze klanten in staat zijn om goed 

te reageren op een crisissituatie. In de Benelux is daarom in 

samenwerking met het CERT (Computer Emergency Res-

ponse Team) van Northwave, een unieke aanpak ontwikkeld. 

“Wij komen bij allerlei organisaties over de vloer als het al is 

misgegaan. Wij hebben daardoor een schat aan ervaring als 

het gaat om cybercrisismanagement. Die ervaringen delen 

we met Zurich klanten in een nieuw programma. We noe-

men dat programma  “Response-ability”.  Zurich en het CERT 

nemen samen de verantwoordelijkheid om de klant in staat 

te stellen zo goed mogelijk te reageren bij een cybercrisis. ” 

Dat zegt Marc de Jong Luneau, CCO van Northwave. 

Na het afsluiten van de cyberverzekering bij Zurich gaat een 

team van Northwave langs bij de verzekerde. De experts 

krijgen inzicht in de cultuur van de organisatie en bren-

gen aan de hand daarvan de belangrijkste risico’s in beeld. 

Northwave helpt nieuwe verzekerden van Zurich bij het op-

stellen van een effectief response plan. Daarnaast wordt een 

basistraining crisismanagement gegeven en kan de klant 

zich inschrijven voor een vervolgtraining, die dieper gaat. 

Verder krijgt de verzekerde een abonnement op de Threat 

Response, een online nieuwsdienst die waarschuwt voor re-

levante dreigingen. 

“Om dit pakket goed te laten aansluiten op de wensen van 

zowel de verzekerde als de tussenpersoon, hebben we in 

de afgelopen maanden diverse klantpanels gedaan en pi-

lots gedraaid. Daar is nu dit programma uitgekomen. We 

lanceren dat programma in de Benelux met een uitgebrei-

de roadshow onder tussenpersonen”, aldus Tjerk de Wilde,  

senior underwriter van Zurich en eerste aanspreekpunt in 

Nederland. 

De Zurich #CyberComfort polis is nu beschikbaar via tussen-

personen. Bent u al klaar om te reageren? Met de Zurich Risk 

Advisor, beschikbaar in de AppStore, kunnen organisaties 

testen in hoeverre zij voorbereid zijn op een cyberincident. <

Door Bart Schalker 
en Tim van Lier

Marc de Jong Luneau (Commer-
cieel Directeur, Northwave)

Dirk de Nil (CEO, Zurich)
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Kleinere ondernemingen steeds 
vaker slachtoffer van cyberincidenten

Door Richard Bakker, Senior 
Underwriter Cyber Benelux bij 
Chubb

Datalekken bij grote, bekende bedrijven blijven de krantenkoppen halen, maar in werkelijkheid zijn ook kleine en 

middelgrote organisaties steeds vaker doelwit van cyberaanvallen. Toch denken veel kleinere bedrijven dat zij niet 

interessant zijn voor cybercriminelen, vanwege hun beperkte omvang of omdat ze bijvoorbeeld geen grote databases met 

persoonsgegevens bijhouden. 

Cybercriminelen worden steeds geavanceerder in het bloot-

leggen van kwetsbare plekken en kleinere bedrijven zijn 

hierbij steeds vaker doelwit. Soms zijn die kwetsbare plek-

ken technisch van aard, zoals software waarvan de nodige 

updates niet zijn geïnstalleerd of hardware die slecht gecon-

figureerd is. Maar vaker nog liggen de zwakke plekken bij 

werknemers die onveilige wachtwoorden gebruiken of per 

ongeluk op dubieuze links klikken. Zo had 21% van de cy-

berincidenten die MKB-bedrijven in 2018 bij Chubb hebben 

gemeld betrekking op sociale aanvallen, zoals phishing, en 

was 20% te wijten aan een menselijke fout.

Virulente ransomware 
Ransomware aanvallen blijven een belangrijke veroorzaker 

van cyberincidenten. Ransomware is malware die een be-

drijfsnetwerk of bestanden ‘gijzelt’ en vervolgens losgeld 

vraagt om het netwerk of de bestanden weer vrij te geven. 

Betalen leidt echter niet altijd tot ontsluiting. Het aantal 

ransomware aanvallen groeit nog steeds, net als de hoeveel-

heid losgeld die wordt geëist. De varianten veranderen ech-

ter voortdurend. Zo richtte SamSam vorig jaar veel schade 

aan, maar zien we momenteel veel meer claims als gevolg 

van Ryuk, een nieuwe, geavanceerde en bijzonder virulente 

ransomware die moeilijk te detecteren valt en waarvoor heel 

hoge bedragen losgeld worden geëist. 

Daarnaast neemt het aantal claims van bedrijfsonderbrekin-

gen als gevolg van Emotet toe. Emotet is een soort malware 

die ook wel ‘banking Trojan’ wordt genoemd en die is ont-

wikkeld om financiële gegevens, waaronder gebruikersna-

men en wachtwoorden, te stelen. Emotet wordt verspreid 

via phishing mails: deze bevatten een link of bijlage die, als 

erop wordt geklikt zorgt voor de installatie van kwaadaardi-

ge software op het systeem van de gebruiker. Om versprei-

ding van het virus te voorkomen, moet het betreffende be-

drijf alle systemen afsluiten, wat tot flinke schade kan leiden. 

Onderschatting van de schade 
MKB-bedrijven onderschatten niet alleen het risico dat zij 

slachtoffer worden van een cyberaanval, maar ook de scha-

de die het kan veroorzaken. Het kost gemiddeld zo’n 355.000 

euro om een cyberincident te boven te komen en elke dag 

tellen we wereldwijd meer dan 4.000 van die incidenten.

Het is dan ook van cruciaal belang dat bedrijven preventieve 

maatregelen nemen, zodat ze hun risico’s kunnen verklei-

nen en zich beter kunnen voorbereiden op een mogelijk 

incident. Daarom biedt Chubb verzekerden bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om een technologische en/of organisatorische 

scan af te nemen. Deze scans bieden inzicht in de actuele cy-

berrisico’s en laten zien wat het bedrijf in kwestie kan doen 

om zijn risico’s te verkleinen, van training van medewerkers 

tot het gebruik van adequate antivirussoftware en inzet van 

een passwordmanager voor veiligere wachtwoorden.

Het is duidelijk dat cyberdreigingen voortdurend verande-

ren en daarom heb je een future-proof cyberverzekering 

nodig. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, 

spelen ook preventiemaatregelen een belangrijke rol in de 

mate waarin kleine en middelgrote ondernemingen voorbe-

reid zijn en kunnen reageren op incidenten. <

Chubb behandelt al 
bijna twee decennia 
cyberclaims en ziet wat 
voor soort cyberinci-
denten gerapporteerd 
worden, wat de oorzaken 
zijn en wat de schade 
is. Chubb stelt deze 
data beschikbaar via 
ChubbCyberIndex.com. 
Op deze site kan ieder-
een zien hoe cyberdrei-
gingen zich ontwikkelen 
en wat bijvoorbeeld 
de risico’s zijn voor 
specifieke sectoren of 
bedrijfssegmenten. 
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Cyberverzekering: 
een must voor het MKB

Het overgrote deel van het MKB heeft zich (nog) niet verzekerd tegen de gevolgen van een cyberincident. Toch heeft 

50 procent van de Nederlandse bedrijven met 10 of meer werkzame personen in 2017 te maken gehad met een ICT-

veiligheidsincident, aldus de Cybersecuritymonitor 2018 van het CBS.

ICT-veiligheidsincidenten leidden volgens het CBS voor 49 

procent van de getroffen bedrijven tot kosten. Onder ICT-

veiligheidsincident wordt verstaan: een onbedoelde uitval 

van ICT en een aanval van buitenaf. De omvang van deze 

kosten wordt echter niet vermeld. Statistieken uit de Ver-

enigde Staten geven wel inzicht in de financiële gevolgen. 

Zo geeft Cisco in haar Cybersecurity Special report ook aan 

dat rond de 50 procent van alle ‘midmarket’ bedrijven een 

inbreuk op cyberveiligheid heeft ervaren. 20 procent van de 

genoemde bedrijven geeft aan dat de kosten tussen de 1 en 

2,5 miljoen dollar bedragen. 

Dát zou het MKB toch moeten overtuigen? Bovendien kun-

nen bekende voorbeelden uit de media deze miljoenen-

schades kracht bijzetten. Target, Marriot, Sony: cyber insu-

rance professionals kennen de vele miljoenenschades uit 

het hoofd en laten ze graag de revue passeren, liefst met 

veel technische details. Hoewel het benoemen van miljoe-

nenschades en ingaan op ingewikkelde technische aspec-

ten van specifieke cyberrisico’s reuze interessant is, haakt de 

gemiddelde ondernemer af.

Wellicht ontbreekt het nog teveel aan voorbeelden “dicht 

bij huis”. Daarom deelt CNA Hardy graag enkele algemene 

inzichten uit haar schadepraktijk.

Gijzeling van een e-mail inbox

Wat is er gebeurd?

l Phishing-e-mail werd ontvangen waarin werd verzocht

  om een login en wachtwoord

l Dezelfde phishing-e-mail werd verzonden naar alle 

 e-mailadressen in de inbox

l De volledige inhoud van de mailbox werd aangetast

Wat was de reactie van CNA Hardy?

l Technisch advies over het inperken en ontzeggen van

  ongeoorloofde toegang

l Juridisch / PR-advies over het eerste contact met de 

 contactpersonen die de e-mail hebben ontvangen

l Forensisch onderzoek: Analyse van de inhoud van de 

 inbox

l Advies ten aanzien van de AVG over de kennisgeving 

 aan toezichthouder en betrokkenen

Gebruikelijke Incident Response kosten 

l € 15.000 - € 45.000

Ransomware

Wat is er gebeurd?

l Malware-infection (Zero day cryptolocker)

l Een aantal systemen van het bedrijf werd verstoord, 

 waardoor de toegang tot deze systemen werd 

 belemmerd

l Geen toegang tot bepaalde systemen voor een periode

  van dagen?

Wat was de reactie van CNA Hardy?

l Technisch advies om de systemen van het bedrijf zo snel 

 mogelijk te herstellen

l Juridisch en PR-advies om consistente interne 

 communicatie te waarborgen

l Geadviseerd over de wettelijke verplichtingen die 

 voortvloeien uit de overtreding

Gebruikelijke Incident Response kosten 

l € 2.500 - € 50.000

Menselijke fout 

Wat is er gebeurd?

l E-mail met gevoelige informatie van een zorginstelling 

 werd verstuurd aan diverse personen via e-mail waarbij

 gebruik werd gemaakt van ‘cc’-velden in plaats van

  ‘bcc’-velden

l De e-mailadressen konden door alle ontvangers worden

  geïdentificeerd

Wat was de reactie van CNA Hardy?

l Juridisch en PR-advies bij het beheer van de 

 communicatie met personen

l Kennisgevingen aan toezichthouders

Gebruikelijke Incident Response kosten 

l € 5.000 - € 15.000

Bovenstaande praktijkvoorbeelden betreffen het MKB en 

zijn samengesteld door de incident response partner van 

CNA Hardy. In bovenstaande voorbeelden werden alle finan-

ciële verliezen gedekt door de cyberverzekering. In reactie 

op de dreiging ging de cyberverzekering verder dan alleen 

maar het doen van een belofte om te betalen. Zo speelde 

de verzekering een cruciale rol bij het reageren op de drei-

ging. Het gaf getroffen bedrijven snel toegang tot een reeks 

deskundigen, waaronder ervaren cyberclaimsbehandelaars 

Door Frank Vennik

Frank Vennik is Underwriter 
Technology & Cyber van CNA 
Hardy

voor algemene hulp bij het incident, forensische specialis-

ten om de dreiging te verhelpen, en juridische en PR-teams 

om reputatieschade te helpen voorkomen. Het uiteindelijke 

doel van CNA Hardy is om verzekerden zo snel mogelijk 

weer operationeel te krijgen en tegelijkertijd financiële on-

dersteuning te bieden bij het verlies van inkomsten. <

Rond de 50 procent van alle 
‘midmarket’ bedrijven heeft een 
inbreuk op cyberveiligheid 
ervaren
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Connected auto vraagt om 
gecertificeerde cybersecurity

De moderne personenauto is een computer op wielen. Hulpsystemen als rijstrookassistentie, dodehoekbewaking en 

vermoeidheidsherkenning draaien op geavanceerde software en zijn verbonden met slimme cloudoplossingen. Auto’s 

worden hierdoor een steeds aantrekkelijkere prooi voor cybercriminelen.

Door Gert-Jan van Bruchem, 
cybersecurity expert Kiwa 

Door de ontwikkelingen op het gebied van navigatiesys-

temen, big data en sensor- en webtechnologie barst de 

gemiddelde auto tegenwoordig uit zijn voegen van de 

hightech opties. Het summum daarvan is de compleet auto-

nome auto, die zelf zijn weg vindt door het verkeer. Dat die 

zelfrijdende auto een grote impact zal hebben op het ver-

keer van de toekomst staat vast. Wie is er bijvoorbeeld aan-

sprakelijk bij een ongeval: de chauffeur of de autofabrikant? 

De eerste jurisprudentie over een verkeersongeluk met een 

zelfrijdende auto ligt er al.

Nadruk op veiligheid
Maar voorlopig sturen de meeste automobilisten nog zelf. Ze 

worden daarbij geholpen door een uitdijend arsenaal hulp-

middelen die het onderweg gemakkelijker maken. Waar de 

nadruk aanvankelijk lag op het zo snel en efficiënt mogelijk 

van A naar B komen, draait het tegenwoordig steeds meer 

om veiligheid. Er zijn systemen die de snelheid aanpassen 

doordat ze verkeersborden herkennen, er bestaan infrarood 

‘night vision’-oplossingen en sommige auto’s merken het 

zelfs als de bestuurder onwel wordt en parkeren zichzelf dan 

op een veilige plek.

Miljoenen regels softwarecode
Om dit voor elkaar te krijgen, is een uitgebreid software-

platform nodig. Het brein van een moderne auto bevat 

dan ook meer regels softwarecode dan een doorsnee pas-

sagiervliegtuig. Bovendien wordt er steeds vaker informatie 

over bijvoorbeeld locatie, rijgedrag en technische staat uit-

gewisseld tussen de auto en zijn eigenaar, de dealer of de 

fabrikant. Auto’s zijn tegenwoordig dan ook vaak connected: 

verbonden met het web. En dat laatste biedt een schat aan 

mogelijkheden, maar brengt ook risico’s met zich mee.

Aanslagen met gehackte auto’s
Hackers hebben al regelmatig laten zien dat het mogelijk 

is om zich van buitenaf toegang te verschaffen tot de ICT-

systemen van een auto en zo de bediening van het voer-

tuig volledig over te nemen. Zolang het daarbij gaat om 

ruitenwissers, verlichting en airco zijn de gevolgen nog te 

overzien. Maar wat als cybercriminelen zich ook met de 

besturing van de auto kunnen bemoeien? Afgezien van de 

ongevallen die hierdoor veroorzaakt kunnen worden, kun-

nen gehackte auto’s ook door terroristen worden ingezet om 

aanslagen te plegen.

Betrouwbare cybersecurity
Met de stijgende connectiviteit van vervoersmiddelen 

neemt ook de behoefte aan betere cybersecurity toe en 

meer transparantie hierover binnen de sector. Niet alleen 

met het oog op hackers en de verkeersveiligheid, maar ook 

gelet op de privacybescherming van de bestuurder. Als ex-

pert op het gebied van privacy- en databescherming én de 

automotive-sector volgt Kiwa de ontwikkelingen op dit ge-

bied op de voet. Net als bij ICT-beveiliging in bedrijven en 

instellingen zou het goed zijn om internationale normen te 

omarmen, of deze te formuleren waar ze nog niet bestaan. 

Zo kunnen ook de cyberveiligheid en privacybescherming 

in de automotive aantoonbaar gewaarborgd worden. <
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Cyber: wel bewust, niet bekend
Cyber is hot. De voorbeelden van cyberincidenten liggen voor het oprapen. Iedereen lijkt te weten dat er risico’s zijn. 

Hoewel steeds meer ondernemingen een verzekering overwegen, is de dichtheid van cyberverzekeringen in Nederland 

nog klein. Is het wel duidelijk genoeg welke cyberrisico’s een bedrijf exact loopt en wat de impact is wanneer dit getroffen 

wordt door een cyberincident? AIG stelt dat je eerst het risico concreet moet maken, voordat je überhaupt een verzekering 

sluit.

“Het cyberrisico wordt slecht begrepen. Vaak wordt geke-

ken naar IT. Logisch, want onze afhankelijkheid van techno-

logie wordt steeds groter”, zegt Stefan Zwager, Cyber lead 

Nederland. “Maar cyberrisico’s zijn breder dan alleen IT.” AIG 

analyseert ieder jaar zijn wereldwijde claimsstatistieken en 

publiceert de meest voorkomende oorzaken van cyber-

incidenten. Het 2018-onderzoek wijst uit dat de menselijke 

factor een steeds grotere rol speelt bij cyberincidenten. Een 

kwart van de incidenten was te wijten aan Business Email 

Compromise (BEC), aanzienlijk meer dan 11% in 2017. Bij 

BEC is er sprake van het inbreken in een zakelijk e-mail  

account en het vervalsen van de identiteit van een mede-

werker. Naast Ransomware waren Datalekken door hackers 

en Datalekken als gevolg van nalatigheid van werknemers 

belangrijke oorzaken in 2018. 

De mate waarin een bedrijf kwetsbaar is voor cyberinciden-

ten is bepalend voor de actiebereidheid van ondernemers. 

Deze kwetsbaarheid is van veel verschillende factoren af-

hankelijk. Verschillende bedrijfsactiviteiten leiden tot ande-

re vormen van cyberkwetsbaarheid. Daarnaast beïnvloeden 

preventieve maatregelen het bedrijfsspecifieke risicoprofiel. 

“Niet alleen is het belangrijk te weten hoe risicogevoelig de 

organisatie is, maar ook wat de financiële gevolgen zijn van 

een cyberincident”, zegt Zico van Rooijen, cyber verzeke-

ringsexpert bij AIG. “Pas met dit samengestelde inzicht zie je 

dat klanten weloverwogen kunnen kiezen of en hoe ze hun 

cyberrisico’s verzekeren.”

AIG helpt makelaars en hun klanten cyberrisico’s te con-

cretiseren door de Cyber Impact Scan. Samen met de klant 

vult de adviseur een intelligent vragenformulier in, op basis 

waarvan AIG een cyber risicoassessment uitvoert. Dit geeft 

niet alleen een overzicht van de specifieke cyberrisico’s en 

de financiële impact ervan op de specifieke organisatie, 

maar vergelijkt ook de resultaten met die van peerbedrijven. 

De scan baseert zich op de input van klanten, de omvangrij-

ke database met claims die AIG al jaren heeft en zogeheten 

threat intelligence: data uit het wereldwijde cyberspeelveld, 

waarmee het risicoprofiel van klanten continu kan worden 

bijgesteld. 

Schijnveiligheid bestrijden
AIG vindt het belangrijk dat beschikbare data aan bedrij-

ven wordt teruggeven in de vorm van bruikbare inzichten. 

“Vooral middelgrote organisaties denken vaak dat ze weinig 

risico lopen omdat ze door hun omvang niet interessant ge-

noeg zouden zijn voor criminelen”, zegt Stefan Zwager. “Ook 

merken wij dat bedrijven denken dat door de uitbesteding 

van IT-diensten de cyberrisico’s voor hen wegvallen. Het zijn 

voor ons schokkende constateringen die laten zien dat er 

nog veel schijnveiligheid bestaat. Het past bij onze ambitie 

om bedrijven te helpen  op dit gebied, of ze nu wel of niet bij 

ons verzekerd zijn.” <

Zico van Rooijen (l.) is cyber 
verzekeringsexpert bij AIG. 
Stefan Zwager (r.) is Cyber lead 
Nederland bij AIG.
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Belang detectie en opvolging van 
cyberincidenten onderbelicht

Computercriminaliteit en datalekken zijn onmogelijk volledig te voorkomen. Er bestaat geen muur die alles tegenhoudt. 

Serieuze schade is alleen te voorkomen door incidenten tijdig te detecteren en aan te pakken. Toch heeft de overgrote 

meerderheid van organisaties onvoldoende aandacht voor detectie en opvolging. 

In de Cybersecuritymonitor 2019 meldt het CBS een positie-

ve ontwikkeling in de beveiligingsniveaus van organisaties. 

Preventie krijgt veel aandacht, maar het thema Managed 

Detection & Response (MDR) blijft onderbelicht. In 2018 

gaf Gartner in de Market Guide for Managed Detection and  

Response Services aan dat slechts 5% van de onderzochte or-

ganisaties MDR-systemen gebruikt. 

Juist omdat niet alles tegen te houden is, zou MDR een be-

langrijke rol moeten spelen in het risicomanagement van 

organisaties. Dat geldt ook voor het verzekeren van cyber-

risico’s. MDR helpt namelijk de gevolgschade van computer-

criminaliteit te beperken.

MDR bereikbaar voor iedereen
Bij claims managers Van Ameyde is de ontwikkeling van MDR 

een leerproces van jaren geweest. De gebruikte externe op-

lossingen waren duur en voldeden, zeker met de invoering 

van AVG, niet meer aan de eisen. Claims managers hebben 

immers niet alleen verplichtingen richting opdrachtgevers, 

maar ook richting verzekerden, wederpartijen en toezicht-

houders. 

Security Officer Tiago Faria van Van Ameyde’s IT organisa-

tie (Zero)70 heeft bovendien een visie die verder gaat dan 

de beveiliging van Van Ameyde. “Ik wilde de kostbare en 

schaarse menselijke factor van het beveiligingscentrum 

zoveel mogelijk inperken. MDR moet ook voor minder ka-

pitaalkrachtige bedrijven en zelfs NGO’s bereikbaar zijn.” 

Het bleef niet bij woorden: Faria’s visie is gerealiseerd in het 

bedrijf 3CORESec, dat MDR-diensten ontwikkelt: van bouw-

stenen voor bestaande beveiligingscentra tot een volledig 

virtual Security Operations Center of vSOC.

Inzicht, relevantie en snelheid
Faria gaat in op de ontwikkeling van het vSOC en ervarin-

gen van gebruikers van MDR-diensten: “Wij zijn aan de slag 

gegaan met de knelpunten waar we in het verleden als ge-

bruiker zelf tegenaan liepen. Gebrek aan concreet inzicht in 

gerapporteerde bedreigingen was er één. Externe beveili-

gingsmodules zijn soms net zwarte dozen. Om tegenmaat-

regelen te kunnen nemen, hebben we inzicht nodig in de 

aard en impact van een incident.” 

In het verlengde van inzicht ligt relevantie. De relevantie 

van bedreigingen verschilt per bedrijfstak, zo constateert 

het CBS, maar uiteraard ook per organisatie. Goed toegan-

kelijke, relevante informatie zorgt ervoor dat de security-be-

heerders sneller kunnen handelen. “Wij zetten bijvoorbeeld 

spraak- en taaltechnologie in. Daarmee maken we urgente 

meldingen zo toegankelijk mogelijk voor degene die de 

maatregelen moet nemen. Iemand, of zelfs een heel team, 

moet snel in actie komen. Informatiebeveiliging blijft im-

mers mensenwerk,” aldus Faria.

MDR in de cloud
Steeds meer organisaties nemen clouddiensten af. Dit 

maakt de noodzaak van inzicht en transparantie nog groter. 

Juist in zo’n gedeelde infrastructuur is immers de vraag: wie 

is verantwoordelijk voor welk deel? Om hierop antwoord 

te kunnen geven, heeft 3CORESec een belangrijk deel van 

de diensten in de AWS-cloud ontwikkeld. “AWS heeft ons 

benoemd tot AWS Select Technology Partner”, zegt Faria. 

“Hiermee komt MDR onder de aandacht van een heel grote 

groep AWS-gebruikers en uit marktstudies blijkt hoe hard 

dat nodig is.”

MDR verlaagt kosten
Preventie blijft zonder meer belangrijk voor informatiebe-

veiliging. Een MDR-strategie is echter cruciaal voor effec-

tieve en efficiënte beveiligingsmaatregelen. Bovendien kan 

juist MDR de gevolgschade van beveiligingsincidenten be-

perken. MDR zou dus een kostenverlagende factor kunnen 

zijn bij het bepalen van de premie voor cyberverzekering. <

Door: Gwenny Nales, Corporate 
Communication Manager bij 
Van Ameyde

Security Officer Tiago Faria van 
Van Ameyde’s IT organisatie 
(Zero)70.
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Hoe maak je cyberrisico 
bespreekbaar?

Door Rob Zijl, manager Products 
& Markets Schade bij Allianz

Bij veel ondernemers spelen automatisering en data een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan 

productieprocessen, waarbij computers het productproces aansturen, geautomatiseerde order- en 

bestelprocessen, administraties, webshops, internettelefonie of e-mailverkeer. Automatisering 

en data vormen - naast goed personeel - de kern van bedrijven. Maar automatisering in onze 

online wereld brengt ook nieuwe risico’s met zich mee: het risico op bedrijfsverstoringen door 

cybercrime, het lekken van data en het verlies van gegevens.

Uit de Allianz Risk Barometer (2019) blijkt dat grote ondernemingen 

cyber incidenten inmiddels als grootste ondernemingsrisico zien. En dat 

is niet zonder reden. De schade als gevolg van cybercrime, datalekken en  

systeemuitval loopt volgens schattingen van Deloitte nu al jaarlijks in de  

miljarden. En dit terwijl het cyberrisico nog in ontwikkeling is.

Ook bij midden- en kleinbedrijf is cyber een groot risico
Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de MKB’ers (53%) 

denkt dat zijn onderneming geen interessant doelwit is voor digitale drei-

gingen. Dit terwijl 22% van het MKB het afgelopen jaar doelwit was van cy-

beraanvallen, waarvan 41% zelfs meerdere keren. Cyberaanvallen die de ge-

hele onderneming en het productieproces kunnen stilleggen, forse bedrijfs-, 

imago- en aansprakelijkheidsschade tot gevolg kunnen hebben, of nog  

erger .… faillissement. 

Vergroot het bewustzijn
Inmiddels zien ook de overheid, de Kamer van Koophandel en branche- en 

ondernemersorganisaties dit risico. Via regionale informatiesessies proberen 

zij ondernemend Nederland bewust te maken van wat zij kunnen doen om 

veilig digitaal te ondernemen. Ook verzekeringsadviseurs kunnen klanten 

daarbij helpen.

Help cyber secure te ondernemen 
De Allianz Cyber Risicoscan kan een ondernemer eenvoudig en snel inzicht 

geven in cyberrisico’s die zijn bedrijf wellicht loopt. Het invullen van de  

Allianz Cyber Risicoscan duurt slechts 10 minuten. Na het afronden van deze 

scan ontvangt de ondernemer per e-mail een rapport. Het rapport bevat di-

rect tips over de manier waarop cyberrisico’s verminderd kunnen worden. 

Voor verzekeringsadviseurs is de scan een gemakkelijke manier om ‘cyber’ 

met klanten te bespreken. Zo maken zij hun klant bewust en voegen tijdens 

het adviesgesprek direct waarde toe. De scan is gratis. 

Allianz biedt helderheid over cyberrisico’s
Ook Allianz ziet dat MKB’ers nog onvoldoende bewust zijn van het cyber-

risico. Daarom scheppen wij helderheid bij onze zakelijke schadeverzekerin-

gen. Dit doen wij door opname van de Cyber-clausule, waarin wij aangeven 

hoe wij op de betreffende verzekering met gevolgen van cyber omgaan. 

Bovendien informeren wij al onze zakelijke klanten via een aparte brief bij 

zijn prolongatiestukken om na te gaan of het huidige pakket van bedrijfsver-

zekeringen afdoende dekking biedt. 

Adequate hulp en dekking via een Allianz Cyberverzekering
Vooral sectoren die werken met persoonsgegevens, geautomatiseerde pro-

cessen of digitale dienstverlening zijn gevoelig voor cyberrisico’s en cyber-

crime. Denk hierbij aan:

• groot- en detailhandel

• financiële en zakelijke dienstverlening

• logistieke dienstverlening

• ICT-gerelateerde bedrijven

• maakindustrie

• bedrijven en organisaties in de medische sector

Juist in deze branches zien wij dat grote opdrachtgevers eisen gaan stellen 

aan de aantoonbare cyberveiligheid van hun leveranciers. De Allianz Cyber-

verzekering biedt een ruime dekking als een onderneming bijvoorbeeld te 

maken krijgt met een datalek, ransomware of een cyberaanval. Zowel dek-

king voor eigen (bedrijfs)schade als aansprakelijkheid en kosten van crisis-

management. Wij bieden 24/7 hulp met de Allianz Cyber Hulpdienst. Dit 

team van cyberspecialisten helpt de schade te herstellen en de eventuele 

crisis onder controle te brengen.

Meer weten over de verzekeringsmogelijkheden tegen cyberrisico’s? 

Kijk dan op de website van Allianz onder het kopje Cyberverzekering. <
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Durf door te vragen bij het 
bespreken van cyberrisico’s

Iedereen in de verzekeringsbranche roept het: we moeten onze relaties bewust maken van cyberrisico’s. Toch verloopt 

dat in de praktijk niet altijd even effectief. Vaak stuit men op weerstand bij klanten en is er angst om in een technisch 

inhoudelijk gesprek terecht te komen. Dat kan anders, vindt Annet Govaert-Proos, sr. specialist cyber en aansprakelijkheid 

bij Concordia de Keizer. 

Welke tegenargumenten werpen klanten 
zoal op?
“Veel ondernemers denken dat niemand geïnteresseerd 

is in hun data en dat de cloud voldoende veiligheid biedt. 

Nou, dat zijn echt misverstanden. Wij horen ondernemers 

ook vaak zeggen dat hun IT-provider wel voor hen in de bres 

springt als ze te maken krijgen met een hack. Ook dat is niet 

waar: uit onderzoek blijkt dat 80% van de IT-providers niet 

voorbereid is op hacks bij hun klanten. De onbekendheid 

met de problematiek is echt nog groot.”

Annet Govaert-Proos is sr. specialist cyber en aansprakelijkheid bij Concordia de Keizer

We zijn hier toch voor verzekerd?
“Dat is nog zo’n misverstand dat je uit de wereld moet helpen. 

Meer en meer verzekeringen, zoals die voor bestuurdersaan-

sprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid en transport, slui-

ten cyberrisico’s namelijk uit. Het is belangrijk om dat duide-

lijk te maken. De enige verzekering die echt goede dekking 

biedt, is de cyberverzekering of een separate cyberrubriek 

op bijvoorbeeld de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Naast financiële compensatie, biedt deze verzekering ook 

praktische hulp. Er staat altijd een ‘cyber incident response 

team’  klaar om verzekerden te helpen bij de technische, juri-

dische en publicitaire gevolgen van een cyberincident.” 

De laatste tegenwerping: de inventarisatie is 
te complex?
“De verplichte inventarisatie bij het afsluiten van een cyber-

verzekering wordt wel eens als ingewikkeld ervaren. Maar 

zet de juiste mensen van het bedrijf bij elkaar en de vragen 

zijn vaak snel beantwoord. Vervolgens heb je gelijk veel in-

formatie over de veiligheid van gegevens en systemen en 

de bewustwording van het personeel. Dat geeft weer goede 

gespreksstof over preventiemaatregelen, veiligheidsplan-

nen en het afdekken van risico’s. Ook hier geldt weer: vraag 

vooral door.”  <

Meer en meer verzekeringen, 
zoals die voor bestuurders-
aansprakelijkheid, bedrijfsaan-
sprakelijkheid en transport, 
sluiten cyberrisico’s uit

 Verder lezen? Scan de QR-code met uw camera 
of type de code in uw browser.  bit.ly/2mzOG2V

De onbekendheid 
met de problematiek 
is echt nog groot

Door Maaike Botden

Hoe praat je verder met je klant als je dit 
hoort?

“Vraag stevig door. Als een ondernemer vertrouwt op zijn 

IT-provider, vraag dan of hij of zij weet wie wat doet bij een 

cyberincident. Heeft de IT-provider een zogeheten ‘red team’ 

dat direct in actie kan komen? Wat staat hierover in het con-

tract met de IT-provider? Wie draait op voor de kosten? Heeft 

het bedrijf zelf een incident response plan? Oefent men daar 

wel eens mee? Worden medewerkers getraind op het veilig 

omgaan met persoonlijke of bedrijfsgevoelige data? Weten 

zij hoe ze moeten handelen in afwijkende situaties? Breng 

deze kwesties aan de orde en controleer wat hierover op 

papier staat. Ik durf te wedden dat er dan in veel gevallen 

hiaten aan het licht komen.”

Hoe overtuig je je klant om cyberrisico’s 
serieus te nemen?
“Leg uit dat een cyberincident ook hem kan overkomen. 

Doe dat aan de hand van concrete voorbeelden waar iedere 

ondernemer zelf al mee te maken heeft, zoals CEO-fraude, 

phishingmails en verkeerd verstuurde e-mails. Vertel ook 

welke kosten ermee gemoeid zijn: het opnieuw moeten con-

figureren van je netwerken, het herstellen van de beveiliging 

van je gegevens en systemen, het verlies van inkomsten als 

gevolg van het crashen van systemen (‘stilligschade’) en het 

risico op aansprakelijkheidsclaims – en mogelijk zelf per-

soonlijke aansprakelijkheid als bestuurder. Wie geen hulp-

troepen paraat heeft, zal wellicht een cyberexpert moeten 

inschakelen. Met een uurtarief dat vergelijkbaar is met dat 

van een topadvocaat. Dit alles leidt tot enorme kosten waar 

je je klant graag voor wilt behoeden.”
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De opmars van 
cyber(vraagstukken)

Met de opmars van cyber komen tal van klassieke leerstukken in een ander daglicht te staan. Reeds lang gehanteerde 

begrippen kunnen plots een andere betekenis krijgen door de eigen aard van cyber. In deze bijdrage gaan de auteurs 

daarop in.

Oorlog zonder soldaten? 
In 2017 kwam het werk op de Maasvlakte gedeeltelijk stil te 

liggen toen containeroverslagbedrijf APM Terminals werd

getroffen door zogenaamde ransomware. Ook Mondelēz – 

fabrikant van onder meer Oreo, Milka en Toblerone – was

slachtoffer en zag zich geconfronteerd met een schade van 

circa USD 100 miljoen. Volgens de Amerikaanse regering 

zou de Russische overheid achter de aanvallen zitten, wat 

voor de propertyverzekeraar van Mondelēz reden was zich 

te beroepen op de in de polisvoorwaarden opgenomen uit-

sluiting van schade door oorlog. Inmiddels buigt de rechter 

zich over deze kwestie.

In Nederland verbiedt artikel 3:38 Wft verzekeraars oorlogs-

schade te dekken, omdat dit onaanvaardbare financiële  

risico’s met zich brengt. Interessant is of dat verbod zich ook 

uitstrekt tot cyberoorlogschade. Bij oorlog denk je snel aan 

situaties waarbij fysiek geweld wordt gebruikt, zoals bom-

bardementen, of aan soldaten die door de straten marche-

ren. In het geval van een virtueel Trojaans paard of bij een 

cyberbombardement is daarvan geen sprake. 

Dit is een voorbeeld van een klassiek leerstuk dat door de 

opkomst van cyber in een nieuw daglicht komt te staan. Cy-

ber bezorgt daarom niet alleen IT-specialisten interessante 

ontwikkelingen, maar ook juristen.

Klassieke leerstukken; nieuwe invulling?
Een (ander) klassiek leerstuk dat in dit verband genoemd 

kan worden, is het moreel risico; het gevaar dat de verzeker-

de een lakse houding aanneemt, omdat eventuele schade 

toch wel gedekt is. Zeker op het gebied van cyber blijkt de 

mens niet zelden de zwakste schakel en daarmee (mede)

veroorzaker van de schade. Ook het omgekeerde kan het 

geval zijn. Zo kunnen criminelen gijzelsoftware afvuren op 

bedrijven die door een cyberverzekeraar als klant worden 

genoemd, puur vanuit de gedachte dat verzekerde bedrij-

ven eerder betalen dan onverzekerde bedrijven. Succes ver-

zekerd, zou je bijna zeggen.

In het verlengde daarvan ligt de discussie over de verzeker-

baarheid van boetes in verband met het schenden van pri-

vacyregels, die na de ‘Barbie-boete’ weer nieuw leven in lijkt 

te zijn geblazen. Toen een jaar of tien geleden een ‘scheur-

verzekering’ tegen verkeersboetes werd geïntroduceerd, liet 

de Minister van Justitie de Tweede Kamer weten dat “een 

verzekering tegen boetes in strijd is met de openbare orde en 

de goede zeden” en daardoor nietig is. De Minister is echter 

geen wetgever, en een verkeersboete is geen AVG-boete. 

Maatschappelijke opvattingen zijn bovendien aan veran-

deringen onderhevig, zodat over de verzekerbaarheid van 

boetes nog wel het nodige gezegd zal gaan worden. 

Een ander leerstuk dat ongetwijfeld op hernieuwde belang-

stelling mag gaan rekenen, is de verzekeringsrechtelijke be-

reddingsplicht. Wat zijn normale voorzorgsmaatregelen bij 

cyber en wat kan de verzekerde onder bereddingskosten 

claimen als een hackaanval ophanden is? Het loskoppelen 

van de IT-installatie kan veelal vrij eenvoudig plaatsvinden, 

zodat het ‘gevaar’ geneutraliseerd is en een lek gedicht kan 

worden. En: kan van de verzekerde verwacht worden dat hij 

het ‘cyberweerbericht’ in de gaten houdt?

Ook zet het Internet of Things zijn opmars voort. Wat als een 

hacker een 3D-constructieprinter frustreert en daardoor een 

betonnen pand onvoldoende stevig blijkt? Van oudsher is 

herstel daarvan niet onder een Construction All Risks-verze-

kering gedekt. 

Dit en legio andere voorbeelden leggen de vraag voor naar 

de wenselijkheid en mogelijkheden om dergelijke cyber-

risico’s te verzekeren. Om een en ander in goede banen te 

geleiden, zullen de communicatiepoorten open dienen te 

staan. Hoewel paradoxaal, is dat de enige manier om cyber 

bij en in toom te houden. <

Door Patrick van der Vorst  en Lennard Esveld

Patrick van der Vorst, advocaat 
bij VanNiekerkCieremans.

Lennard Esveld, advocaat bij 
VanNiekerkCieremans.
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Het aantal digitale aanvallen 
zal sterk toenemen

Steeds meer bedrijven en organisaties worden gehackt. Toen ik research deed voor mijn boek ‘Komt een vrouw bij de  

h@cker’, vroeg ik aan diverse hackers wat de makkelijkste manier was om binnen te komen. ‘De medewerkers,’ 

antwoordden ze. ‘Bedrijven verzinnen allerlei tools om het computersysteem veilig te houden, maar a fool with a tool 

is still a fool. ’ Hoe komt het dat de medewerkers volgens de hackers zulke ‘fools’ zijn? 

De meeste mensen werken met computers of hebben een mobieltje van 

de zaak, maar ze hebben nog nooit een les in cybersecurity gehad, noch 

op school, noch op het werk. Daarom is het niet zo vreemd dat er steeds 

meer bedrijven via onwetende medewerkers gehackt worden. Steeds 

meer mensen werken ook af en toe thuis en gebruiken soms privé-lap-

tops, die zo lek zijn als een mandje. Dat komt omdat ze de updates niet 

op tijd installeren. Niemand heeft ze ooit uitgelegd dat dit de simpelste 

en snelste manier is om de hackers buiten de deur te houden. Al die niet 

gedane updates zijn allemaal digitale deuren die wijd open staan voor 

inbrekers.

 

Wat me tijdens de lezingen opvalt, is dat veel mensen denken dat ze op 

het werk veiliger zijn, omdat ze een professionele IT-afdeling hebben. 

Maar zelfs een grote IT-afdeling kan niet voorkomen dat de organisatie 

op den duur gehackt wordt als de medewerkers op phishingmails klik-

ken of zwakke wachtwoorden gebruiken. 

Cyber herkennen
Een mooi voorbeeld is het Amerikaanse kredietbureau Equifax, waar meer 

dan 250 IT-specialisten werken. Bij een hack werden de persoonlijke ge-

gevens van zo’n 143 miljoen klanten gestolen. Katie van Fleet kreeg na de 

hack vijftien verschillende kredietaanvragen op haar naam en was maan-

denlang bezig met het herstellen van de schade.

Ook piepkleine organisaties zijn interessant, simpelweg omdat ze ver-

trouwelijke klantgegevens beheren, terwijl de cybersecurity niet op orde 

is. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) meldde onlangs een datalek bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens: een medewerker had op een phishing-link 

geklikt, accountgegevens ingevoerd en vervolgens werden vanaf haar 

mailadres valse mails verzonden. De woordvoerder zei in de media dat 

de medewerkers niet worden getraind om phishingmails te herkennen.  

De reden? ‘Wij zijn slechts een kleine organisatie met ongeveer 30 mede-

werkers.’

Sterke wachtwoorden
Dat je een kleine organisatie bent, is een slap excuus om de medewer-

kers niet op te leiden op digitaal gebied, maar hoe doe je dat dan? Begin 

gewoon met wat simpele tips. Hoe je bijvoorbeeld sterke wachtwoorden 

kunt verzinnen. Elk woord uit het woordenboek is binnen enkele secon-

den te hacken. Het enige wat helpt is zinnen als wachtwoord te gebrui-

ken, bijvoorbeeld voor de maand december: ‘Ik wil 10 cadeautjes’; voor 

januari: ‘Ik wil 3 kilo afvallen’; voor februari: ‘Alweer geen 11-stedentocht’, 

etc. Privé kun je het beste een gratis programma als Lastpass of Keepass 

downloaden, dan hoef je de rest van je leven slechts één lang wachtwoord 

te onthouden en je wordt overal automatisch ingelogd. 

Cyberquiz
En de phishingmails dan? Ik heb een cyberquiz met voorbeelden gemaakt. 

Wil je die ontvangen om te testen of je ze herkent? Stuur dan gewoon een 

mailtje naar genova@casema.nl. 

De verwachting is dat het aantal digitale aanvallen enorm gaat toenemen. 

Is er dan nog goed nieuws? Ja, het is niet zo moeilijk om die aanvallen 

tegen te houden. Slechts een kwestie van iets meer kennis. <

Door Maria Genova

Maria Genova is schrijfster van het boek ‘Komt een vrouw bij de h@cker’ en een van de 
meest gevraagde sprekers op het gebied van privacy en cyber-security.
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Back-up management, 
HDI maakt er een punt van

Digitalisering van de samenleving neemt een steeds grotere vlucht. Naast het feit dat organisaties daar gemak van 

hebben brengt dit ook risico´s met zich mee. In de media verschijnen geregeld berichten dat cybercriminelen via 

ransomware data gijzelen en organisaties hiermee afpersen. Veel ellende kan worden voorkomen door goed back-up 

management. Desalniettemin gaat het hier in de praktijk geregeld mis. Het gevolg is dat een organisatie dagen stil kan 

komen te liggen en haar diensten niet meer kan leveren. Dit kan tot veel omzetverlies, reputatieschade en bijkomende 

kosten leiden en misschien zelfs tot een faillissement.

Bedreigingen en maatregelen
Niet alleen ransomware vormt een bedreiging voor beschik-

baarheid van data, maar ook het ‘crashen’ van servers of boze 

(ex)medewerkers die data verwijderen. Om de beschikbaar-

heid van de data zo snel mogelijk weer te herstellen is goed 

back-up management cruciaal, want als blijkt dat de back-

ups niet betrouwbaar zijn, dan wordt de schade alleen maar 

groter. 

Voor deugdelijk back-up management dient een organisatie 

over een aantal punten goed te hebben nagedacht:

• Tot hoever kan data worden teruggezet? Dit waarborgt

 de situatie als er al langere tijd geleden data is 

 verwijderd.

• Zijn de back-ups volledig? Geregeld komt het voor dat 

 er delen van back-ups missen. 

• Worden de back-ups op een veilige plek bewaard? 

 Doe dit buiten de eigen locatie en zonder verbinding 

 met het eigen netwerk.

• Hoe vaak worden back-ups gemaakt? Bij voorkeur 

 dagelijks, hoe frequenter hoe minder data er immers 

 verloren gaat. 

Tot slot is het van groot belang dat procedures periodiek 

worden geoefend en geëvalueerd. Denk daarbij aan een mi-

nimum van twee keer per jaar. 

Valkuil  / Clouddiensten
Ook data in de cloud dient te worden geback-upt. Een val-

kuil hierbij is dat vaak wordt gedacht dat het synchroniseren 

van data in de cloud voldoende is. Ten onrechte, want syn-

chronisatie is beslist geen back-up. Een medewerker die per 

ongeluk data verwijdert, verwijdert via synchronisatie ook 

de data in de cloud. 

Maak daarom goede afspraken met clouddiensten en laat 

eerder genoemde punten in een contract vastleggen. Denk 

daarnaast ook aan de mogelijkheid dat een clouddienst  

failliet gaat, durf dit bespreekbaar te maken en werk een 

plan B uit. 

Risk engineer brengt cyberrisico´s in kaart
Natuurlijk, back-up management is niet het enige waar een 

bedrijf rekening mee moet houden. Denk ook aan netwerk-

beveiliging, het risico- bewustmaken van medewerkers of 

het updaten van software en systemen. HDI Risk Consulting 

helpt zijn klanten hierbij door middel van een cyber 

risicodialoog. Deze service wordt extra aangebo-

den bij het sluiten van een cyberverzekering. Aan 

de hand van zo’n dialoog worden cyberrisico’s 

geïdentificeerd met de daaraan gerelateerde 

(bedrijfs)schade. Het is belangrijk dat be-

drijven weten welke bedrijfsmiddelen er 

in huis zijn en wat de kroonjuwelen zijn. 

De verzekerde ontvangt op basis van de 

risicodialoog een gedetailleerd rapport 

inclusief scores en aanbevelingen. Zo 

vergoedt HDI niet alleen de schade in 

geval van een incident, maar helpen ze 

ook incidenten te voorkomen.

Heeft u de cyberquiz van HDI op LinkedIn al 

gedaan? Deze is ontwikkeld om ieders ken-

nis van de cyberverzekering en kennis op 

het gebied van preventie en detectie van 

cyberrisico’s te testen. <

Door Sander Verloop, Risk Engineer bij HDI

ADVOCATUUR | CYBER

Datalek: better call the IRT!
Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal menig organisatie klamme handen krijgen bij de gedachte 

aan een datalek. Uit het toenemend aantal nieuwsberichten over datalekken en opgelegde boetes blijkt dat een datalek geen ‘ver-van-je-bed-

show’ meer is: een datalek kan iedere organisatie overkomen. Maar wat is een datalek nu precies en wat moet men ermee?

Door Rosalie Brand
Kennedy Van der Laan
Lid van diverse incident response 
teams

Een voorbeeld: een werknemer van een uitzendbureau 

komt op donderdagochtend met de trein naar het werk, 

maar vergeet een map met daarin 50 CV’s van uitzend-

krachten mee te nemen. Op kantoor aangekomen ont-

dekt de werknemer de fout en neemt contact op met de 

NS. Helaas, aan het einde van de dag is de map nog steeds 

niet terecht. Op vrijdagochtend meldt de werknemer de 

verloren map bij zijn leidinggevende, die op zijn beurt op 

vrijdagmiddag het incident meldt bij de kantoormanager. 

De kantoormanager is echter al naar huis en pakt de zaak 

dus op maandagochtend op…

…klinkt het voorgaande scenario realistisch? Leest u dan 

verder. Denkt u dat zoiets niet in het echt gebeurt? Hierbij 

een waargebeurd verhaal:  

In september dit jaar werd een medewerker van het Haga 

Ziekenhuis ontslagen, omdat de medewerker een A4tje 

met medische gegevens van patiënten had gebruikt als 

boodschappenlijstje. Vervolgens had de medewerker 

dit document in het boodschappenmandje laten liggen, 

waar het door iemand anders werd gevonden. Een data-

lek dus. Pijnlijk, voor de patiënten en de medewerker, en 

zeker ook voor het ziekenhuis, dat twee maanden ervoor 

nog een boete van € 460.000 had gekregen voor een an-

der datalek. 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt al dat datalekken 

zich op allerlei manieren voordoen. Andere voorbeel-

den van veel voorkomende (potentiële) datalekken zijn: 

diefstal van een smartphone of laptop, besmetting van 

IT-systemen van de organisatie met ransomware1 of het 

versturen van een mail met personeelsgegevens aan een 

verkeerde ontvanger. Er is dus lang niet altijd kwade opzet 

bij een datalek, vaak ontstaan datalekken simpelweg door 

menselijke fouten. 

En nu praktisch: wat moet er gebeuren bij een datalek? 

Zoals met veel zaken is voorkomen beter dan genezen. Het 

is niet realistisch om te denken dat alle datalekken kunnen 

worden voorkomen, maar door werknemers regelmatig te 

trainen en bewust te maken van gevaren bij het werken 

met persoonsgegevens wordt de kans wel verkleind. Als 

dan toch een datalek ontstaat is snel handelen geboden. 

Datalekken moeten binnen 72 uur worden gemeld bij de 

toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) vanaf 

het moment dat het datalek is ontdekt. 

Deze periode van drie dagen lijkt misschien lang, maar 

de ervaring leert dat dit voor het melden van een data-

lek juist erg kort is. In het eerste voorbeeld zou het bedrijf 

bijvoorbeeld al te laat zijn met de melding. Naast de juiste 

personen in de onderneming informeren, is onderzoek 

nodig en moeten er verschillende (risico)schattingen wor-

den gedaan en besluiten worden genomen. Deze beslui-

ten zijn niet zonder belang: zowel in gevallen waarbij een 

datalek niet aan de autoriteit was gemeld (Uber in 2018) 

en waar wel een melding was gedaan (Marriott Hotels in 

2019) zijn boetes opgelegd door de toezichthouder.

Door het inschakelen van een Incident Response Team 

(IRT) worden bedrijven in staat gesteld om adequaat te 

handelen bij een datalek. Een IRT bestaat uit verschillende 

disciplines, waaronder vaak forensische IT-experts, juris-

ten en eventueel communicatie experts en wordt onder 

andere aangeboden via cyberverzekeringen. Wij maken 

regelmatig deel uit van een IRT en wij ervaren dat de di-

recte en doelgerichte hulp van zo’n team de negatieve 

consequenties van een datalek effectief kan bestrijden, 

onder meer door tijdige melding en het contact met de 

Autoriteit Persoonsgegevens te onderhouden. Dit kan het 

verschil betekenen tussen een afloop met een sisser en 

een boete of imagoschade.  

Dus is er een datalek? Keep calm and call the Incident 

Response Team!

1) Ransomware (of gijzelsoftware) is een chantagemethode waarbij digitale bestanden worden versleuteld en er losgeld wordt gevraagd om deze bestanden te ontsleutelen.
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It is the human factor, stupid!

Door Sjaak Schouteren

Helaas zien we nog steeds dat men binnen organisaties kijkt 

naar de ICT-afdeling, als we het hebben over cyberrisico’s, 

terwijl de ervaring ons leert dat deze afdeling niet alleen 

verantwoordelijk gehouden kan worden voor een goede 

cybersecurity. Laat staan voor een robuust cyberrisicoma-

nagement.  

Cyberrisicomanagement gaat veel verder dan criminelen en 

malware buiten de poorten houden.  Cyberrisico’s kunnen 

we onderverdelen in drie segmenten: systeemfalen, crimi-

naliteit en menselijk falen. Waarbij de laatste hoogstwaar-

schijnlijk de kans en impact van de andere twee beïnvloedt. 

De menselijke factor in cyberrisicomanagement is niet te 

onderschatten. Daarom moet ook de HR-afdeling betrokken 

worden om de organisatie weerbaar te maken tegen cyber-

risico’s. Juist een afdeling die, in mijn beeldvorming, ervoor 

moet zorgen dat human resources zo goed en duurzaam 

mogelijk worden ingezet, zou een heel goede rol kunnen 

spelen in het verbeteren van weerbaarheid ten opzichte van 

cyberrisico’s van de organisatie.  

Deze rol ligt op meerdere vlakken. Ten eerste kan de HR-af-

deling een goede inschatting maken van de cyberrisico’s die 

gepaard gaan met bepaalde functies binnen de organisatie 

en hoe deze te mitigeren. Zo liggen er bij iemand van de 

boekhouding andere risico’s dan de sales directeur die veel 

buiten de deur acteert. Dit onderscheid is belangrijk om de 

risico’s op de juiste manier in te schatten en de bewustwor-

ding van de medewerkers op de juiste manier te vergroten. 

Maar een stap eerder al kan de HR-afdeling een goede boost 

geven aan cyberrisico-bewustzijn, namelijk bij het aanname-

proces en de zogenaamde ‘onboarding van medewerkers’. 

De manier waarop je bijvoorbeeld met de data van sollici-

tanten omgaat en het beeld dat je schetst van de organisatie 

kan al een grote impact hebben op de manier waarop een 

toekomstige medewerker omgaat met cyberrisico’s. 

Daarnaast ligt er tussen het akkoord en de aanvang van de 

arbeidsrelatie vaak een periode die gebruikt kan worden om 

de medewerker kennis te laten nemen van het beleid om-

trent privacy, data en andere cyberissues, liefst gebaseerd 

op de eigen functie. 

Het gevaar van binnenuit
Helaas zien we ook geregeld dat medewerkers van binnen-

uit een rol spelen in het feit dat organisaties slachtoffer wor-

den van criminele cyberactiviteiten. Dit kan gaan om het de-

len van gevoelige informatie aan concurrenten of zelfs het 

toegang verlenen tot de systemen aan cybercriminelen. 

De zogenaamde ‘insider-threat’ is een niet te onderschatten 

risico, zeker omdat de medewerkers vaak goed hun (digi-

tale) sporen kunnen wissen, zodat niet duidelijk wordt wie 

wat gedaan heeft en/of wat de uiteindelijke consequenties 

kunnen zijn. Vanuit de HR kan in dit verband bijvoorbeeld 

worden gekeken naar wie een risicofactor is. Kijk daarbij 

Enige tijd geleden was ik op uitnodiging bij een organisatie om met het managementteam over cyberrisicomanagement 

te praten. De HR-verantwoordelijke vroeg zich openlijk af waarom zij aanwezig moest zijn bij dit gesprek. “De ICT-afdeling 

weet toch wel welke systemen wij gebruiken?“

Enige tijd geleden was ik op uitnodiging bij een organisatie om met het managementteam over cyberrisicomanagement 

te praten. De HR-verantwoordelijke vroeg zich openlijk af waarom zij aanwezig moest zijn bij dit gesprek. “De ICT-afdeling 

weet toch wel welke systemen wij gebruiken?“

naar medewerkers die nooit vakantie nemen, geen klanten 

of taken delen met andere collega’s of die bijvoorbeeld al 

twee keer voor promotie zijn gepasseerd.  

Een HR-afdeling moet goede voelsprieten hebben voor wat 

er speelt binnen de organisatie. Over het algemeen zullen 

tevreden medewerkers niet stelen, hacken of saboteren. En 

uiteraard moeten medewerkers met drugs- of gokproble-

men ook de juiste aandacht krijgen, aangezien zij een grote 

risicofactor kunnen zijn. 

Ook treffend is het voorbeeld waarbij medewerkers vinden 

dat er te veel kwetsbaarheden zijn in de ICT-omgeving. Het 

bestuur echter, negeert hun zorgen en neemt geen maatre-

gelen. Totdat twee medewerkers besluiten meerdere wacht-

woorden te kraken, om hun punt kracht bij te zetten. De ene 

medewerker toont de resultaten aan het managementteam. 

De tweede zorgt ervoor dat hij met deze informatie toegang 

kan krijgen tot andere systemen binnen de organisatie.

Een zwakte wordt een kracht en vice versa
Medewerkers kunnen een grote kracht zijn bij het voorko-

men van incidenten en het verkleinen van de impact. We 

weten dat er maar één persoon op een linkje hoeft te klik-

ken, om een crimineel toegang te geven tot het ICT-systeem. 

Echter er is ook maar één persoon nodig die de ICT-afdeling 

informeert over een onbetrouwbaar mailtje om een bevei-

ligingslek te voorkomen. Daarom wordt daar ook veel aan-

dacht aan besteed bij interne bewustwordingscampagnes. 

Helaas worden ook deze veelal sec vanuit de ICT-afdeling 

ingezet. Zo dacht men bij een organisatie, waar al enkele ja-

ren geen bonussen werden verstrekt, dat het een goed idee 

was om een phishing campagne op te zetten. Er werd een 

mail verstuurd waardoor medewerkers dachten wél weer 

een bonus te krijgen. Ze hoefden alleen even een linkje te 

openen om te zien hoeveel. De ‘security-gedachte’ was, dat 

men wel móest doorhebben dat dit een nepbericht was, 

omdat er immers nooit bonussen werden verstrekt. Vanuit 

die gedachte is de aanpak te verantwoorden. Was er echter 

in een eerder stadium met de HR-afdeling gesproken, dan  

was dit idee hopelijk afgeschoten, gezien de gevoeligheid 

van het onderwerp. Het is dan ook de vraag in hoeverre de 

ICT-afdeling op dit moment mag rekenen op de toewijding 

van de andere medewerkers om het bedrijf veilig te houden. 

Afsluitend nog een treffend voorbeeld van een cyberrisico 

uit onverwachte hoek. Bij een organisatie was een phishing 

test geweest en zoals altijd waren veel mensen in de val 

gelopen. Een bepaalde afdeling kreeg naderhand een be-

wustwordingstraining: hoe herken je phishing mails; wat te 

doen om de risico’s te verkleinen, etc. Na een uur training 

stak een medewerksters haar hand omhoog en stelde de 

Er hoeft maar één persoon op 
een linkje te klikken om een 
crimineel toegang te geven tot 
het ICT-systeem

vraag: “Maar wij zijn toch goed beveiligd?”  “Jazeker”, meldde 

het hoofd ICT, “Waarom?” “Nou, dat dacht ik dus al”, gaf de 

dame opgelucht aan. “Ik stuur namelijk alle mails die ik niet 

vertrouw van mijn privé-account door naar kantoor. Omdat 

wij goed beveiligd zijn, ga ik ervan uit dat de slechte mails 

niet langs de firewall komen en de mails die wel doorkomen 

te vertrouwen zijn. En dan kan ik ze dus ook zonder proble-

men openen op kantoor.” Nadat het hoofd ICT van de schrik 

bekomen was, liep hij naar de HR-afdeling. Onduidelijk bleef 

of dit was om uit onmacht zijn ontslag aan te bieden of om 

eens met de HR medewerkers af te stemmen of er niet wat 

verbeteringen doorgevoerd konden worden in het ‘onboar-

dingsproces’. <
Sjaak Schouteren is Cyber Development Leader.
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Ransomware

Wat is het?

Deze manier van hacken is een ware valstrik. Gebruikers worden misleid met 

een link, die vaak op doortrapte wijze in een e-mail verwerkt wordt. Zodra 

het slachtoffer de desbetreffende link aanklikt, wordt er malware op bijvoor-

beeld de server gedownload, met vervelende gevolgen. Zo kan het voorko-

men dat gegevens versleuteld worden, waarna een som geld wordt geëist 

in ruil voor de decryptie-sleutel. Door onder meer Europol en de FBI wordt 

aangeraden om te allen tijde geen cyberlosgeld te betalen, omdat criminele 

activiteiten op die manier in stand worden gehouden. Bovendien wordt de 

decryptie-sleutel niet altijd vrijgegeven ná betaling.

Mogelijke gevolgen (in financieel opzicht) voor het verzekerde bedrijf:

1. Aansprakelijkheid voor netwerkbeveiliging. 

2. Digitale afpersing. Er moeten kosten gemaakt worden voor de aanpak 

 van de bedreiging door een ICT-consultant (16.000 euro*).

3. Cyber incidentkosten: forensische onderzoekskosten om de malware op

  te sporen en te analyseren; kosten voor juridisch advies en kosten voor

  de cyber incident manager (36.000 euro*).

4. Verlies van data: kosten voor het vervangen van verloren of beschadigde 

 data (17.000 euro*).

Distributed denial-of-service (DDoS) aanval
Wat is het?

Bij een DDoS-aanval wordt een netwerk met zoveel verkeer overspoeld, dat 

het tijdelijk of voor langere tijd uitvalt. Dit kan verschillende gevolgen heb-

ben, afhankelijk van het soort netwerk dat getroffen wordt. Zo kunnen de 

kosten bij een webshop hoog oplopen wanneer deze voor langere tijd niet 

toegankelijk is.

Mogelijke gevolgen (in financieel opzicht) voor het verzekerde bedrijf:

1. Herstelkosten: extra arbeidskosten om het systeem weer te laten 

 functioneren. Ook wordt er soms een externe serviceprovider 

 ingeschakeld (24.000 euro*).

2. Bedrijfsschade: het mislopen van omzet en opbrengsten (111.000 euro*).

3. Cyber incidentkosten: forensisch ICT-bedrijf, juridisch advies en de  

 werkzaamheden van de cyber incident manager (32.000 euro*).

Menselijke fouten
Wat is het?

Lang niet altijd gaat het bij cyber om technologische incidenten. In veel ge-

vallen is schade het gevolg van een menselijke vergissing. Zo kan vertrou-

welijke informatie per ongeluk naar verkeerde partijen worden verstuurd. 

In een dergelijk geval gaat het om privacy-aansprakelijkheid, omdat er niet 

zorgvuldig met het beheer van vertrouwelijke gegevens is omgesprongen.

Mogelijke gevolgen (in financieel opzicht) voor het verzekerde bedrijf:

1. Privacy-aansprakelijkheid: er is onzorgvuldig omgesprongen met 

 vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie.

 • Verweerkosten die voortvloeien uit de Meldplicht Datalekken

  (65.000 euro*).

 • Verweerkosten en schikkingsbedragen voor claims van de personen 

  van wie gegevens openbaar zijn gemaakt (115.000 euro*).

2. Cyber incidentkosten: de cyber incident manager, melding aan getroffen 

 personen, identiteitsdiefstal monitoringsdiensten voor getroffen 

 personen en kosten voor juridisch advies (36.000 euro*).

Hacking
Wat is het?

Een voorbeeld van deze veelvuldig voorkomende cyberschade binnen be-

drijven is het overnemen van het netwerk door hackers, waardoor zij be-

schikking krijgen over vertrouwelijke informatie. Middels een telefoontje 

kan van het bedrijf een grote som geld geëist worden. Omdat de informatie 

anders op de zwarte markt terecht kan komen, lijkt losgeld betalen vaak de 

beste optie. Toch belandt informatie maar al te vaak alsnóg in het criminele 

circuit. Een cyber incident manager kan de juiste deskundigen inschakelen 

om met de situatie om te gaan.

Mogelijke gevolgen (in financieel opzicht) voor het verzekerde bedrijf:

1. Privacy-aansprakelijkheid: er is onzorgvuldig omgesprongen met 

 vertrouwelijke en/of persoonlijke informatie.

2. Aansprakelijkheid voor netwerkbeveiliging, omdat het netwerk niet 

 effectief beschermd was tegen ongeoorloofd gebruik of toegang. 

 • Verweerkosten en schikkingsbedragen van collectieve rechtszaken 

  (116.000 euro*).

3. Cyber incidentkosten: kosten voor forensisch onderzoek, dat het lek 

 opspoort en de impact in kaart brengt; voor het opzetten van een

 callcenter; voor een PR-deskundige om de reputatieschade te beperken;

  voor juridisch advies; voor de cyber incident manager (116.350 euro*).

4. Digitale afpersing: kosten in verband met de aanpak van de afpersings-

 bedreiging:

 • Kosten voor een crisisonderhandelaar (4.500 euro*)

 • Kosten voor juridisch advies (2.300 euro*)

 • Kosten voor een ICT-consultant (25.700 euro*)

* Deze kosten zijn overgenomen uit schadevoorbeelden uit de praktijk van Chubb. Ze 
worden alleen weergegeven om een indicatie van de mogelijke schade te geven.

Cyberschades
Tegenwoordig zijn er heel veel verschillende manieren waarop particulieren en bedrijven slachtoffer kunnen worden 

van een cyberincident. In welke vormen kan dit gebeuren? En wat komt er allemaal bij kijken? We lopen een paar 

mogelijkheden bij langs. 
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Dit artikel wordt u aangeboden 
door Adfiz
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JAARCybersecurity belangrijke pijler 

in adviesgesprek

‘Gehackt bedrijf in Helmond slechts topje van de ijsberg: duizenden mkb’ers digitaal gegijzeld’, schreef het Eindhovens 

Dagblad in augustus van dit jaar. En in juli kopte de Volkskrant:  ‘Hagaziekenhuis krijgt hoge boete na onbevoegd inkijken 

patiëntendossier Barbie’. Als ondernemers geen cybersecuritymaatregelen nemen, zullen dit soort koppen de komende 

jaren steeds vaker verschijnen. 

Uit cijfers blijkt dat bijna 7 op de 10 ondernemers in Neder-

land al eens te maken heeft gehad met een cybersecurityin-

cident, zoals een hack of een datalek. En dat aantal is nog 

steeds groeiende, volgens informatiebeveiliger Northwave; 

het bedrijf meldde onlangs dat het aantal serieuze inciden-

ten in de eerste twee kwartalen van 2019, ten opzichte van 

dezelfde periode vorig jaar, met bijna 200% is gestegen. 

Ook (cyber)verzekeraar Hiscox ziet de gemiddelde schade-

last voor Nederlandse bedrijven en overheden nog steeds 

stijgen. Per incident bedraagt deze inmiddels ongeveer 

300.000 euro (ten opzichte van 184.000 één jaar eerder). 

Toch is er ook goed nieuws te melden: volgens de Cyber-

securitymonitor 2019 van het CBS nemen bedrijven steeds 

meer cybersecuritymaatregelen en maken vooral middel-

grote bedrijven een inhaalslag.

Checklist Aan de slag met advies 
cyberrisico’s
Gezien de grote kans en impact van een cybersecurityinci-

dent hoort cybersecurity een prominente plek in te nemen 

in de adviesgesprekken die je als adviseur met je zakelijke 

klanten voert. Adfiz helpt adviseurs daarbij met een check-

list ‘Aan de slag met advies cyberrisico’s’. Deze checklist is 

een waardevol handvat bij het aan de slag gaan met be-

staande klanten. 

 

Stap 1 – Analyseer je portefeuille
Bepaal welke klanten in je portefeuille het grootste risico lo-

pen en open staan voor advies over cyberrisico’s. De praktijk 

leert dat het daarbij niet per se gaat om zaken als bedrijfs-

grootte of de branche waarin een bedrijf actief is. Belang-

rijke segmentatiecriteria zijn: 

• Het veiligheidsprofiel - heeft je klant zijn zaken technisch

  op orde? 

• Het risicoprofiel - hoe groot is de kans op grote 

 gevolgschade? 

regeld. Onthoud daarbij dat cybersecurity niet alleen gaat 

over cyberaanvallen, maar ook over pc’s, camera’s, produc-

tielijnen of andere systemen die ‘connected’ zijn en die uit-

vallen als door een cyberincident zoiets simpels als data, 

telefonie of elektra eruit ligt.

Een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de staat van de cy-

berbeveiliging van een organisatie (en dat vooral gericht is 

op middelgrote bedrijven) is de Cybersecurity Health Check 

(www.cybersecurityraad.nl/030_Publicaties/) van de natio-

nale en onafhankelijke Cyber Security Raad. 

Stap 4 – Breng de gevolgen van een cyberincident 
in kaart
Bepaal hoe de in stap 3 gevonden kwetsbaarheden verschil-

lende vormen van schade kunnen opleveren. Voorbeelden 

van mogelijke schades na een cyberincident zijn:

• Aansprakelijkheid, zoals boetes als gevolg van een 

 datalek, aansprakelijkheid voor niet-elektronische 

 gegevens en schending van de privacy

• Eigen schade, zoals netwerkonderbreking en diefstal 

 van intellectueel eigendom

Stap 5 – Beheersmaatregelen treffen
Door de juiste beheersmaatregelen te treffen, kunnen mo-

gelijke risico’s en schade flink worden beperkt. Niet voor 

niets maken preventie en incident managementdiensten 

vaak (verplicht) onderdeel uit van een cyberverzekering. Be-

heersmaatregelen zullen zich toespitsen op:

• Preventie, zoals antivirussoftware

• Detectie, zoals monitoringsoftware op computer-, 

 server- en/of netwerkniveau

• Reactie & herstel, zoals een communicatieplan om 

 belanghebbenden tijdig te informeren en een 

 herstelplan om de bedrijfsvoering weer snel te 

 kunnen hervatten

Stap 6 – Omgaan met de overblijvende risico’s
Sommige cyberrisico’s zijn ook na het treffen van diverse 

maatregelen niet uit te sluiten. Voor deze risico’s moet in 

kaart worden gebracht hoe hiermee om te gaan: 

• Vermijden: de activiteit die samenhangt met het risico 

 staken, uitbesteden of op een andere manier voortzetten

• Verminderen: door preventieve en schadebeperkende

  maatregelen de gevolgen van het risico kleiner maken

• Accepteren: goed bewust zijn van het feit dat het risico 

 zich kan voordoen en wat daarvan de (financiële) 

 consequenties zijn en bereid zijn de gevolgen te dragen

• Overdragen: de financiële gevolgen van het risico 

 verzekeren. Diverse verzekeraars bieden inmiddels 

 cybersecurityverzekeringen. Op www.poliskraker.nl 

 vind je een vergelijking van 10 verzekeraars op 

 50 criteria.

Stap 7 - Blijf je klant actief volgen
Cyberrisico’s, cyberverzekeringen en cyberpreventiemaat-

regelen zijn volop in ontwikkeling. Monitor je klant daarom 

continu om te bekijken of er aanpassingen nodig zijn. <

• Het begripsvermogen - is de klant thuis in de materie? 

• De risicobereidheid - welke risico’s is de klant bereid 

 te lopen?

Wil je toch een analyse maken op bedrijfsgrootte en bran-

che dan is de Cybersecuritymonitor 2019 van het CBS 

daarvoor een waardevolle bron (www.cbs.nl/nl-nl/publica-

tie/2019/37/cybersecuritymonitor-2019). Op pagina 42 en 

43 worden incidenten (in %) naargelang de bedrijfsgrootte 

en per bedrijfstak genoemd.

Stap 2 – Bepaal hoe je je klanten gaat interesse-
ren voor cybersecurity
Uit de introductie van dit artikel bleek al dat veel bedrijven 

risico en impact onderschatten en niet goed voorbereid zijn 

op een cyberincident. Benut deze voorbeelden (en andere) 

en zorg dat uit je verhaal blijkt dat:

• de kans op een incident groter is dan de ondernemer 

 denkt;

• de impact/schade van een incident groter is dan de 

 ondernemer denkt;

• het handelingsperspectief groter is dan verzekeren;

Bied klanten hierbij een laagdrempelige eerste stap in de 

vorm van een (gratis) risicoscan (veel verzekeraars faciliteren 

dit).

Diverse verzekeraars (Allianz, Hienfeld) en andere partijen 

bieden gratis online cyber risicoscans waarmee je snel de 

risico’s in kaart kunt brengen die je klant mogelijk loopt op 

het gebied van cyber en cybersecurity. Onthoud: voor be-

drijven die niets of weinig hebben geregeld, is met kleine 

stappen vaak al een eerste verbetering te realiseren. 

Stap 3 – Bepaal wat de belangrijkste risico’s zijn 
voor je klant
Bepaal welke bedrijfsactiviteiten kwetsbaar zijn voor welke 

cyberrisico’s en hoe de beveiliging ervan tot nu toe is ge-

ADFIZ KENNISDOSSIER CYBERRISICO’S
De checklist Aan de slag met advies cyberrisico’s is een onderdeel van het Adfiz 

Kennisdossier Cyberrisico’s (www.adfiz.nl/dossiers/cyberrisicos). In dit dossier 

bundelen we alle kennis, informatie, tips en tools om als adviseur aan de slag te 

gaan met cyberveiligheid, zoals:

• Checklist Aan de slag met advies cyberrisico’s

• Diverse hulpmiddelen om risico’s in kaart te brengen

• Diverse checklists t.a.v. risico’s en beheersmaatregelen

• Ledenvoordelen van diverse partners uit het Adfiz-netwerk voor tooling die 

 kan helpen bij beheersmaatregelen en advies

• Modelbrief en infographic om onderwerp bij klanten op de agenda te zetten

• Module om gericht content te delen met (klant)groepen

• Verwijzingen naar relevante sites van derden.

Een deel van de informatie in het Kennisdossier Cyberrisico’s is voor iedereen toe-

gankelijk. Specifiek ontwikkelde tools, modeldocumenten en ledenvoordelen zijn 
uitsluitend beschikbaar voor Adfiz-leden. 
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Pim Rommens Naam:  Pim Rommens (26) |  Functie: Junior Underwriter Property | Studie: Financial Services Management  aan Hogeschool Rotterdam (afgerond) |  
Werkt bij: HDI Global SE, the Netherlands | Sinds: 2015

Waarom ben je Junior Underwriter Property geworden?

Toen ik klein was, zei ik altijd dat ik koekenbakker wilde worden. Dit is uitein-

delijk, zoals wel duidelijk is, niet mijn beroep geworden. Ik bedoel hiermee 

te zeggen dat je nooit weet hoe het zal lopen. De verzekeringswereld heeft 

mij altijd geïntrigeerd omdat menigeen denkt dat het een saai beroep is. 

Het tegendeel is waar.  Ondernemers lopen behoorlijke risico’s ten gevolge 

van bijvoorbeeld een brand. Ik merk dat mijn hart sneller gaat kloppen als ik 

een familielid of vriend uitleg wat ik nu precies doe. Samen met de makelaar 

zoveel mogelijk de ondernemer ontzorgen. Daar wil ik een steentje in bijdra-

gen en daarom ben ik een Junior Underwriter Property geworden. 

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden.

Doorzetter, doelgericht, eigenwijs, gemotiveerd en gedisciplineerd.

Welke eigenschap van jou komt het best tot zijn recht als Junior Underwri-

ter?

Motivatie is belangrijk als Junior Underwriter. De markt waar ik werkzaam in 

ben, is flink aan verandering onderhevig. Door elke dag gemotiveerd aan de 

slag te gaan geeft het je de mogelijkheid fris met deze veranderingen om te 

kunnen gaan.

Wie is je grote leermeester?

Ik heb altijd mijn vader als voorbeeld gezien. Maar om te spreken over een 

leermeester - die heb ik niet. Ik ben van mening dat we allemaal van elkaar 

kunnen leren. Of je nu een directeur bent of een koffiejuffrouw. Mijn leer-

meesters zijn de kwaliteiten van een ander.

Worden jongeren in de verzekeringsbranche voor vol aangezien?

Jazeker! Het klinkt misschien cliché om te zeggen dat de jongeren de toe-

komst zijn, maar dit is echt zo. Je kan wel zeggen dat er sprake is van eni-

ge vergrijzing in de verzekeringsbranche. Ik merk op dat het gewaardeerd 

wordt dat er jongeren toetreden tot de branche en dat de mensen met erva-

ring jou als jongere wat willen bijbrengen. 

Favoriete app?

Thuisbezorgd. Ik doe veel aan sport en eet gezond om lichamelijk en men-

taal goed in mijn vel te zitten. Maar lekker op een zondag eten bestellen om 

het vervolgens op de bank op te eten, geeft me helemaal voldoening.

Welke  werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?

Dat vind ik lastig, omdat er elke dag situaties ontstaan die mij bijblijven. Het 

zijn de kleine dingen, zoals het in ontvangst mogen nemen van mijn eerste 

visitekaartje, dat nu thuis op een mooi plekje ligt. Maar ook mijn eerst afge-

geven offerte. Als ik toch moet kiezen wat mij tot dusver het meest is bijge-

bleven, dan zijn dat de voorbereidingen die wij getroffen hebben voor onze 

januariprolongatie. Dit was en is een flinke uitdaging, waar ik veel van leer.

Wat is de laatste film die je hebt gezien?

Interstellar. Het onbekende heeft altijd mijn interesse gewekt.

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

Discipline is the backbone of success.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Er zijn nog zoveel plekken waar ik graag naartoe zou willen gaan en die ik 

nog niet gezien heb. Ik zal geen enkele plek uitroepen tot mijn favoriet, om-

dat dat zou afdoen aan de andere herinneringen die ik opgedaan heb of nog 

ga opdoen.

Waaraan moet een goede collega voldoen?

Naar mijn mening is een goede collega iemand die eerlijk, oprecht en be-

trouwbaar is. Samen kunnen lachen maar ook serieus de werkzaamheden 

kunnen aanpakken is daarin ook belangrijk.

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

De fysieke contacten tussen de makelaar en verzekeraar zie ik graag toene-

men. Nu wordt dit namelijk veelal telefonisch en per mail gedaan. Ik merk 

dat ik de real-life ontmoetingen leuk vind en deze werpen ook zijn vruchten 

af, omdat je elkaar makkelijker vindt. 

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?

Dat het werken bij een verzekeraar saai is. Zoals eerder aangegeven is dat 

helemaal niet zo. Het onderhouden van je huidige portefeuille en het beoor-

delen van offerteaanvragen is heel divers. Elk risico is anders en vraagt om 

een andere aanpak. Er gaat niets automatisch en niets is standaard.

Als je geen Junior Underwriter was geworden, welk vak had je dan 

gekozen?

Koekenbakker? Nee, het beroep wat ik nu uitoefen is op mijn hart geschre-

ven. Daar heb ik voor gekozen en daar pas ik bij. 

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?

De senioren, ook wel de mensen met veel ervaring en kennis, zijn een be-

langrijk onderdeel in de ontwikkeling van de jongeren. Ik waardeer het 

enorm dat de mensen met ervaring mij als jongere het een en ander willen 

bijbrengen. Wat ik zelf merk is dat het een verfrissend effect heeft op het mo-

ment dat een jongere samenwerkt met een meer ervaren persoon. Jongeren 

kijken op een andere manier naar situaties. Dit zijn dan ook vaak de leermo-

menten voor de ouderen. Binnen een organisatie zou ik graag zien dat een 

ervaren kracht gekoppeld wordt aan een jongere. Ik ben ervan overtuigd dat 

we continu van elkaar kunnen blijven leren.

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 
Het langdurig zitten.
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Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?

Mijn laatste festival was het Blijdorp Festival 2019. Dit was een thuiswedstrijd 

voor mij.

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?

Van Bob Marley, een vlag om precies te zijn.

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?

Een tekort wil ik niet zeggen, maar dat er sprake is van een lichte vergrijzing, 

dat wel. Gelukkig zijn er genoeg borrels waar wij als de zogenoemde Young 

Professionals bij elkaar komen om de contacten te onderhouden en als ge-

lijkgestemden te kunnen praten.

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

In de financiële wereld is, naar mijn mening, innovatie lang uitgebleven. Dit 

is gelukkig aan het veranderen. Hier liggen namelijk kansen voor bijvoor-

beeld een verzekeraar om het verschil te maken. 

Wat weet nog niemand van je?

Dat ik tot ongeveer mijn 13e heb geslist.

Wat is je favoriete restaurant?

Een pizza O´pazzo bij O´pazzo in Rotterdam gaat er altijd wel in. 

Wat moet de regering meteen aanpakken?

Het stikstofprobleem. Noodzakelijke bouwprojecten liggen stil. De jeugd 

van tegenwoordig moet langer thuis blijven wonen omdat er een tekort aan 

huizen is. Dit vind ik niet wenselijk.

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?

Het verharden van de verzekeringsmarkt, met als gevolg het ontstaan van 

angst dat specifieke risico´s onverzekerbaar worden.

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 
Ik ben nu 7 maanden werkzaam als Junior Underwriter op de Propertyafde-

ling binnen HDI en daarnaast heb ik net mijn studie afgerond. Mijn ambitie 

is nu om mijn branchediploma Brand te behalen. Ik zal alles aangrijpen om 

mijn kennis en ervaring uit te breiden om mijn beroep zo goed mogelijk uit 

te kunnen voeren.

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

wordt?

Door positief en fris in het leven te staan. Buiten je comfort zone te treden en 

continu bezig te zijn jezelf te willen verbeteren en ontwikkelen. In beweging 

blijven vind ik belangrijk. Stilstand is immers achteruitgang.

Wat is je levensmotto?

Heb nooit spijt van de keuzes die je in je leven maakt. Ik bedoel hiermee dat 

je, wanneer je goed over bepaalde situaties nadenkt, geen spijt kan hebben 

over de keuze die je maakt. Los van hoe het uitpakt. Positief of negatief. Hier 

leer je alleen maar van.

Wat is je favoriete sport?

Ik zou willen zeggen golf, maar de laatste keer dat ik heb gespeeld, ging het 

zo bedroevend slecht dat ik nu maar fitness zeg.

Is er een vraag die jij mist? Zo ja, wat is die vraag?

Wat zou jij de jeugd van tegenwoordig adviseren bij de ontwikkeling van 

hun professionele identiteit?

En wat is je antwoord op die vraag?

Het is belangrijk geduld te hebben. Jezelf ontwikkelen als professional hoeft 

niet altijd te betekenen dat je qua functie stappen moet maken. Probeer elke 

dag te zien als een leermoment. Of je nu een minder goede of een uitsteken-

de dag hebt. Het zijn de kleine dingen die je helpen jezelf te ontwikkelen.   n

Van Heekstraat 39
3125 BN Schiedam
The Netherlands

T  +31 (0)10 415 25 44
F  +31 (0)10 415 19 97
E  info@avezaat.com

F O R  M O R E  I N F O R M AT I O N

www.avezaat.com
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lattice booms and jibs supplied 
immediately from stock
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telescopic cranes, aerial work platforms, 
forklift trucks and spreaders
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Zorgeloos zakendoen met Kooistra Opkopers

Kooistra Opkopers, voor al uw schadegoederen!
Al meer dan 65 jaar is Kooistra Opkopers het vertrouwde gezicht voor het opkopen van 

schadegoederen in iedere branche na brand-, water- en transportschade. Vanuit hun 

vestigingsplaats Dokkum reizen zij de gehele Benelux door om schadepartijen op te 

kopen. Dankzij hun jarenlange ervaring en een doorgewinterd team zijn ze ingericht op 

vlotte en fl exibele afhandeling van de verkoop. 

Kooistra staat voor:

- Betrouwbaar

- Discreet 

- Snelle betaling

- Afspraak is afspraak

- Beschikking over goede afzetkanalen

- Tevreden klanten door totale ontzorging

Wilt u ook zorgeloos zakendoen? Bel voor schadepartijen altijd direct met 
Ymo Kooistra  ( +31 6 53 12 92 92) of Epie Kooistra (+31 6 53 12 74 50).

Kooistra Schadepartijen BV | Strobossersteeg 1 | 9101 NB Dokkum | T +31 519 294433 

M + 31 6 53 12 92 92 | +31 6 53 12 74 50 | ymo@kooistraopkopers.nl | www.kooistraopkopers.nl
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ANVA biedt technologisch 
platform voor de financiële 
dienstverlening

In de nabije toekomst zullen financiële dienstverleners nog meer dan nu al het geval is, diensten aan specialisten gaan 

uitbesteden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de afwikkeling van claims, de operatie rondom hypotheken, actuariële 

werkzaamheden, customer care en de verificatie van een identiteit. Voor de uitbesteding van dergelijke diensten is een 

technologisch platform nodig, met mogelijkheden voor een veilige communicatie, een veilige opslag van documenten 

en een betrouwbare authenticatie. Justin Schlee, strategisch directeur bij softwareontwikkelaar ANVA, vertelt over de 

stappen erna.

“Iedereen kent de technologische platformen van Uber, 

Airbnb, BlaBlaCar en noem maar op”, aldus Justin Schlee. “In 

de verzekeringssector hoor ik wel eens zeggen dat een taxi 

aanbieden, een kamer verhuren of een carpool regelen niet 

te vergelijken is met de complexiteit van een verzekering of 

een hypotheek. Dat kan waar zijn, maar als dat uitbesteden 

van diensten zich verder ontwikkelt, krijgen we heel veel 

servicebedrijven die deeldiensten op het gebied van verze-

keren of een andere financiële dienstverlening aanbieden. 

Als we die aan een technologisch platform koppelen, is het 

misschien wel haalbaar om een Airbnb in de markt van ver-

zekeringen of hypotheken neer te zetten.”

Niet voor ernstig letsel
Justin Schlee stelt voorop dat de rol van de financiële dienst-

verlener ook in een door technologie gedreven markt be-

langrijk zal blijven. “Als iets standaard is, kan de machine het 

doen. Maar als iets afwijkt, hebben we de mens nodig. Een 

ernstige letselschadezaak regelen, is niet alleen maar even 

van a naar b tikken. Met een computer is het lastig te anti-

ciperen op emoties. Bovendien kunnen we via een techno-

logisch platform wel afspraken maken, maar iemand moet 

die uitvoeren. Daar zitten complexiteiten achter en we heb-

ben met regelgeving te maken. Een verzekeraar zal daarom 

nooit een soort Uber worden.” Dit gezegd hebbende, vindt 

Justin Schlee het hoog tijd dat de markt meewerkt en mee-

denkt over de inrichting van technologische platformen. “Als 

we dat namelijk niet doen, ben ik bang dat er een Amazon 

of een Alibaba komt die dit allemaal al voor elkaar heeft en 

ons rechts inhaalt. Ik ga niet wachten tot er een platform uit 

Amerika of China komt en van ons het werk gaat overne-

men.”

Vier ingrediënten
ANVA is daarom al behoorlijk ver met de experimentele ont-

wikkeling van zo’n platform. Volgens Schlee zijn er eigenlijk

maar vier ingrediënten voor nodig: veilig transport (inter-

net), eenvoudige user interface (bijvoorbeeld instant messa-

ging), authenticatie en onweerlegbare opslag (bijvoorbeeld

blockchain). Het internet is er al en is noodzakelijk voor de 

communicatie. Die moet veilig verlopen, bij voorkeur via 

een laagdrempelige chatomgeving met kunstmatige intel-

ligentie. Voor de authenticatie zijn inmiddels mooie tools in

de markt gezet en wat de blockchain betreft, gaan de ont-

wikkelingen nog niet hard, maar zijn er wel stappen gezet, 

ook door ANVA. Justin Schlee: “We hebben in juni 2018 een 

chatapplicatie in de markt gezet, met een heel transparant 

businessmodel. De dienstverlener betaalt een vast bedrag 

per maand en per chatballonnetje. De applicatie is in Ne-

derland ontwikkeld, is gecertificeerd en draait op servers die 

onder het open boek-toezicht van De Nederlandsche Bank 

vallen. De applicatie wordt ook door ziekenhuizen gebruikt 

om over patiënten te communiceren.”

Authenticatie
Voor de authenticatie, dus de vaststelling of de communi-

cerende partijen inderdaad zijn wie ze zeggen te zijn, werkt 

ANVA aan de implementatie van NotarisID. Dit identificatie-

middel is door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 

(KNB) ontwikkeld. Het grote voordeel van NotarisID is dat het

voldoet aan het hoge betrouwbaarheidsniveau zoals dat in 

de Europese eIDAS-verordening is geformuleerd. Deze ver-

ordening biedt een wettelijk kader om betrouwbaarheids-

niveaus voor digitale overheidsdiensten te bepalen. Voor 

het hoge betrouwbaarheidsniveau moet de gebruiker bij de 

identiteitsverificatie minstens één keer fysiek verschijnen. 

Verder moet het middel goed beschermd zijn tegen misbruik

door anderen.

Blockchainnetwerken
Wanneer de communicatie via het platform tot een afspraak 

leidt, moet die afspraak worden opgeslagen en daar gebruikt 

ANVA een blockchain voor, in feite een keten van computers. 

“Voor mij is een blockchain geen technisch fenomeen,” zegt 

Justin Schlee, “maar een ecosysteem. Het draait op zichzelf 

en wie eraan meedoet, haalt daar op een transparante ma-

nier rendement uit.” Schlee heeft al een jaar geleden een 

blockchain in de verzekeringssector opgericht, met inmid-

dels negentien intermediairs, grote serviceproviders en ver-

zekeraars, die eens in de maand bij elkaar komen om met 

dit blockchain te experimenteren. Daarnaast heeft hij in 

samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorga-

nisatie (KNB) een blockchain opgericht waar nu een kleine 

honderd notariskantoren aan meedoen. “De notaris heeft 

van origine de rol om iets onweerlegbaar vast te leggen,” 

licht Justin Schlee toe. “Met dit blockchainnetwerk op Neder-

landse bodem hebben we iets heel moois. Ik hoop dat we 

tot duizend deelnemers komen, dat is de doelstelling en we 

zijn nu met de KNB aan het onderzoeken of we hiermee in 

productie kunnen. Zover is het nog niet, maar we zijn op de 

goede weg.”

Technologierace
Met de beveiligde chatapplicatie, de authenticatie door mid-

del van iDIN en het blockchainnetwerk bij notariskantoren 

Als iets standaard is,
kan de machine het
doen. Maar als iets
afwijkt, hebben we
de mens nodig

Justin Schlee is strategisch directeur bij softwareontwikkelaar ANVA
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Diensten van Corocor:

➥ Salvage na calamiteiten

➥  Projectcoördinatie

➥  Droging (vriesdrogen archieven, vacuümdrogen, ruimtedroging, ontvochtigen) na waterschade

➥  Industriële en maritieme reinging

➥  Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig)

➥  Data Recovery en Erasure

➥  Preventief en Maintenance

➥  NEN 1010 en 3140 keuringen

➥  Ontgeuring

➥  Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen

➥  Vochtmetingen / RVS metingen

Hulp nodig

bij brand- en

waterschade?

Bel Corocor!
0800 267 6 267

Het reinigen en reconditioneren van elektrische, 

elektronische en mechanische apparatuur na brand-, 

water-, chemische schade en productievervuiling

U kunt bij ons 

365 dagen 

per jaar en 

24 uur per dag

terecht!

Hoofdkantoor: Hermes 4 | 8448 CK Heerenveen | T: +31(0)513 767283 |  info@corocor.nl | www.corocor.nl

Nevenvestiging: Heemskesweg 4A | 9936 HG Delfzijl | T: +31(0)596 792004 |  F: +31 (0)513 767284 | M: +31(0)6 50122336 | info@corocor.nl |www.corocor.nl

heeft ANVA de eerste opzet van een technologisch platform 

voor financiële dienstverlening. In de praktijk kan bijvoor-

beeld een verzekeringsacceptant chatten met een potentië-

le klant en wanneer deze beslist de verzekering aan te gaan, 

leidt een chatrobot het proces tot een definitieve afspraak, 

die in een PDF wordt vastgelegd en vervolgens – afhanke-

lijk van de wensen van de gebruiker, de fase in het proces 

en de soort afspraak – naar de verzekeraar wordt doorgezet, 

in de administratiesoftware wordt weggeschreven of in de 

notarisblockchain wordt geregistreerd. Evenzo kan bijvoor-

beeld een makelaar die met een potentiële koper een huis 

bezichtigt, een chatgroep aanmaken en wanneer de koper 

en verkoper tot een vergelijk komen, is de trail (het chatge-

sprek) het bewijs daarvan. Dit kan bijvoorbeeld in de block-

chain worden opgeslagen, maar ook bij de notaris worden 

vastgelegd. De bedenktijd kan meteen ingaan en er hoeft 

niet eerst een voorlopige koopovereenkomst worden opge-

steld. Justin Schlee tot slot: “Het is nu aan de dienstverleners 

om hierin mee te gaan. Doe mee aan deze technologierace, 

want als we dit niet met elkaar doen, wordt het voor ons 

door buitenlandse partijen gedaan. Laten we met elkaar in 

deze technologie investeren, want wij zijn van mening dat 

we die hard nodig hebben. Ga ermee experimenteren en 

omarm het!” <

Polygon en VANWAARDE werken samen 
om uw documenten te herstellen na schade 
door brand, wateroverlast en het klimaat.
We zorgen voor het totale logistieke proces 
van uw documenten:

• Vervoer 
• Registratie
• Vakkundige verzorging 
• Verpakking
• Opslag

Bij VANWAARDE werken ervaren 
specialisten aan het herstel van 
documenten, papieren erfgoed, 
kunst en antiek. We brengen het 
reconditioneringsproces helder voor u 
in beeld. En stellen een gedetailleerd 
schaderapport op voor verzekeraars.

Document herstel nodig?
Bel  055 - 542 31 47

DÉ SPECIALIST IN 
DOCUMENT HERSTEL 
EN RESTAURATIE
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www.polygongroup.com/nl
www.vanwaarde.eu

7167 POLY-NL - Document restoration print advert v4.indd   1 26/09/2019   09:39



51www.schade-magazine.nl50 www.schade-magazine.nl

SOFTWARE

De 3 D’s: Data Digital Dashboards

Databeleid begint bij een 
goed dashboardbeleid

Door Marco Hoekstra 
en Cint Kortmann

Hebben we het over data-gedreven werken, dan hebben we het al snel over klantdata en marketing. De laatste jaren valt 

daar ook steeds vaker financiële data, medewerkersdata en HR-data onder. Ga met organisaties in gesprek en je ontdekt 

dat er complete datasilo’s zijn ontstaan. Net zoals er soms weinig samenwerking is tussen de verschillende afdelingen 

binnen organisaties, zo ontbreekt ook vaak de samenhang tussen al die data. Daar bovenop komt de data die het Internet 

of Things (IoT) al dan niet via 5G gaat opleveren; sensoren in bedrijven, machines, gebouwen, voertuigen en wearables.

Wanneer we het hebben over digitale transformatie, dan 

zien we dat een deel van de complexiteit in de bedrijfscul-

tuur zit: los van elkaar werkende afdelingen worden nog 

steeds geaccepteerd. Verandering is lastig en veel orga-

nisaties zijn aan het touwtrekken tussen mens en digitaal. 

Dit kwam ook naar voren op het www.digital-awareness.nl 

event van 4 oktober jl. Het is duidelijk dat digitale transfor-

maties niet succesvol kunnen zijn zonder rekening te hou-

den met de mens binnen de organisatie. 

Stel je eens voor dat je inzicht hebt in het werk dat er mo-

menteel binnen je organisatie plaatsvindt en dat je dat 

weet te vergelijken met het werk dat in de toekomst nog 

gedaan moet worden binnen je organisatie. Bijvoorbeeld na 

een succesvolle digitale transformatie. En stel dat je inzicht 

hebt in de competenties die je in de toekomst van je mede-

werkers nodig hebt en dat je kan inschatten of de huidige 

medewerkers hier de capaciteiten en ambities voor hebben. 

Onmogelijk? Zeker niet! Het Engelse bedrijf Concentra ana-

lytics werkt wereldwijd op deze manier voor ondermeer ver-

zekeraars en banken.

De vraag is dus, wat doe je zelf met data? Is de hele organi-

satie betrokken? Heb je al een Chief Data Officer? Hoe ga je 

om met datakwaliteit en data inzicht? En wat als je helemaal 

niet door een transformatie heen gaat, hoe kan je dan toch 

data benutten om continu te verbeteren?

De data gedreven Schade markt
In de basis heeft data altijd al een belangrijke rol gespeeld 

binnen de schademarkt, bijvoorbeeld om premies te kun-

nen bepalen en risico’s in te kunnen schatten. En toch moet 

ook de schademarkt nog flink aan de bak met data. Hoe zit 

dat dan?

We vroegen Cint Kortmann om input. Cint heeft zijn hele 

leven binnen de verzekeringsmarkt gewerkt en heeft de 

verschuiving gemaakt van de menskant (HR) naar de data-

kant. Zijn bedrijf Quant Base ontwikkelde een onafhankelijk 

interactief dashboard, de Smart Graph, en levert dit aan alle 

sectoren in de markt, ook aan arbodiensten en platforms zo-

als fundwijzer.nl. 

Strijd om data
Cint: “In verzekeringsland is de strijd om data in volle gang. 

Niet alleen voor zorg, leven en pensioenen maar zeer zeker 

ook voor de schadeverzekering. Dit zie je zowel bij zakelijke 

als consumentenproducten in de branche.

Data, sommigen spreken van big data, is natuurlijk niet re-

volutionair in verzekeringsland. Het actuariaat met haar 

sterftetabellen maakt al decennia lang berekeningen en 

het schade actuariaat maakt gestaag opmars. Maar de Data 

Revolutie gaat dieper en de technologische ontwikkeling 

maakt meer en meer mogelijk. We hebben het dan niet 

alleen over de risicocalculatie maar ook over de preventie 

van schade en, niet te vergeten, fraude. IoT producten, zo-

als brandmelders, camera’s, intelligente deurbellen, water 

detectoren en sensoren kunnen, al dan niet realtime, veel 

meten en alarmeren. Bij bedrijfsschade gaat dit nog verder 

dan alleen de schadehistorie van de ondernemer en de be-

treffende sector; er is Open Data over de streek, de markt 

en de buurt. Daarbij komt de bekende data met voorspel-

lingen over de economische ontwikkeling, het klimaat en de 

demografie. Veel data is al jaren beschikbaar. Zo waren er 

bureaus die de data met liefde leverden voor de juiste prijs, 

maar nu kan het web meer en meer adequate, up-to-date 

data leveren. 

Openbreken actuariële black box
In het verleden kwamen niet alle voorspellingen uit, maar in-

dien iedereen dezelfde ‘voorspelling’ volgde was er niets aan 

de hand. Technologie maakt het nu echter mogelijk om met 

veel meer gegevens veel sneller en gedetailleerder de bere-

keningen te maken, informatie te selecteren en te combine-

ren, te communiceren en te bewerken. De actuariële black 

box is als het ware opengebroken. De spreadsheets worden 

vervangen door intelligente dashboards die situaties kun-

nen simuleren en verbanden zichtbaar kunnen maken. Arti-

ficial Intelligence (AI) maakt het mogelijk ervaringen mee te 

rekenen in complexe algoritmes en Machine Learning zorgt 

ervoor dat mensenhanden met al hun gebreken buiten het 

proces gehouden kunnen worden. Plots kunnen je klanten 

de berekeningen direct online maken, ook bij je concurrent. 

En zo verdwijnen de kilo’s papieren dossiers die van koffie-

tafel naar koffietafel gingen, met een ‘eenvoudige’ lunch tus-

sendoor, nu uit de London Market. Het is typerend dat zeer 

recentelijk de Chairman of Lloyd’s of London, Bruce Carne-

gie-Brown, ook voorzitter van de board wordt bij Cuvva, een 

fintech-startup die flexibele verzekeringen aanbiedt via zijn 

mobiele app (pay-as-you-drive).

Relevante keuzes maken
Wakkere verzekeraars en brokers kunnen een vooraan-

staande rol blijven vervullen. Zij maken de relevante keu-

zes voor de input en doen een laatste check. Intelligente 

systemen kunnen anders ook de menselijke fouten uit het 

verleden meenemen naar de toekomst en deze zelfs vergro-

ten. Bekend zijn de AI-recruitment systemen die zorgen dat 

uiteindelijk alleen witte mannen uit Den Haag worden ge-

selecteerd. De kunst is natuurlijk om iets toe te voegen op 

basis van de inzichten die dankzij de data, de systemen en 

hun algoritmes worden verkregen. Voor alleen maar meer 

van hetzelfde klopt geen klant bij je aan en gaat er ook geen 

deur open.

 

Conclusie
Bedrijven kunnen tegenwoordig niet meer zonder een data-

beleid. Je wordt gedwongen om slimmer te werken en data 

kan je  – mits de kwaliteit is gewaarborgd – op allerlei fron-

ten een voordeel geven ten opzichte van de concurrentie. 

Dashboards zijn niet nieuw, snelle interactieve dashboards 

wel. Daarbij komen nieuwe soorten data beschikbaar, zo-

als Open Data die je kan inzetten om jouw bedrijf de juiste 

beslissingen te laten nemen. Dashboard visualisaties bren-

gen je data tot leven, leiden tot nieuwe inzichten en maken 

andere vormen van communicatie mogelijk. Ook kun je nu 

‘zien’ waar extra en kwalitatief betere data nodig is. 

Databeleid begint bij een goed dashboardbeleid. Een beeld 

zegt immers meer dan duizend woorden. <

Cint Kortmann is eigenaar van Quant Base

De strijd om data is 
in volle gang

Complexiteit van digitale 
transformatie zit in de bedrijfs-
cultuur

Bron: Fundwijzer.nl
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AI: vriend of vijand?
Artificiële of kunstmatige intelligentie (AI of KI) heeft vanzelfsprekend de potentie om de maatschappij en het 

bedrijfsleven veel goeds te brengen. Nu al hebben onder meer verzekeraars er veel baat bij als het gaat om 

procesoptimalisaties (bijvoorbeeld het automatisch accepteren van claims op basis van data), productoptimalisaties 

(onder meer door producten te personaliseren), kostprijsberekeningen, schadelastvoorspellingen enzovoort. Toch is 

ook een waarschuwing op zijn plaats voor de economische en technische risico’s van AI. Dat leert ons Kees Haverkamp, 

strategische innovator bij TJIP The Platform Engineers in Delft. Haverkamps eigen onderneming Newest Industry werd in 

maart 2018 in dit softwarebedrijf opgenomen.

Binnen TJIP werken Kees Haverkamp en zijn collega’s dage-

lijks aan toepassingen van kunstmatige intelligentie. Hier-

voor hebben ze in het Innovatielab van TJIP een situatie 

gecreëerd waarin met partners en eventueel zelfs concur-

renten laagdrempelig aan innovaties kan worden gewerkt, 

waaronder AI. “We hebben er niet ons vak van gemaakt om 

de markt voortdurend voor de risico’s van AI te waarschu-

wen”, aldus Kees Haverkamp, “maar we vinden het wel van 

belang onze klanten daar bewust van te maken.”

Geen science fiction
Een van de technische risico’s van AI is inmiddels al geen  

sciencefiction meer, maar realiteit, namelijk wat je de ‘auto-

creatie’ van kunstmatige intelligentie zou kunnen noemen. 

“Dat slaapt niet, dat rust niet, dat gaat aan één stuk door en 

waar houdt dat op?” zegt Haverkamp. “Die innovatie neemt 

exponentieel toe, dus in een andere versnelling dan in de 

afgelopen decennia. Nu vervult AI misschien zichtbaar nog 

geen grote rol in levensbedreigende processen, maar stel dat 

dit wel het geval is en die AI vliegt als het ware uit de bocht. 

Wat gebeurt er dan?” Het gevaar daarvan is nog beter voor-

stelbaar als AI met een andere technologie wordt gecom-

bineerd, bijvoorbeeld een blockchain. Haverkamp: “Met de 

term blockchain bedoel ik dan in dit geval een gedecentra-

liseerd netwerk dat is ingericht om zichzelf te onderhouden 

en uit te breiden. Zo’n AI-netwerk kan niet door één iemand 

worden bestuurd, maar kan alleen door de massa worden 

bestuurd. En uiteindelijk kan het misschien niet meer door 

de massa worden bestuurd, maar alleen door zichzelf. Nog 

beangstigender is de zeer wel voorstelbare situatie waarin 

zo’n zichzelf besturend netwerk op drones of op zelfrijdende 

auto’s is aangesloten. Aangezien er al zelfsturende drones 

rondvliegen, is dit geen utopie meer.”

Economische risico’s
Het echte gevaar zit hem voorlopig echter niet in de ‘ter-

minator’-scenario’s, maar in de economische risico’s die au-

tomatisering en dus ook AI met zich meebrengen. Daarbij 

gaat het om zaken als verlies van werkgelegenheid en on-

gelijkheid van inkomens als gevolg van de toepassing van 

kunstmatige intelligentie. De maatschappij heeft al eerder 

met grote automatiseringsgolven te maken gehad, altijd 

met brute kracht of op grote schaal, maar met AI wordt de 

maatschappij voor het eerst op cognitief vlak uitgedaagd. 

Kees Haverkamp: “De beweging rondom dit onderwerp be-

gint op gang te komen. Ook vanuit de Europese Unie is een 

taskforce aan het werk om deze materie over het voetlicht 

te brengen. Daarnaast heeft de VN duurzaamheidsdoelen 

geformuleerd, die door Europa worden overgenomen. Deze 

doelen worden min of meer het bedrijfsleven ingepompt en 

het bedrijfsleven piept en kraakt en klaagt, maar er gebeurt 

wel wat. We zijn met z’n allen een meer duurzame maat-

schappij aan het realiseren.”

Financiële sector blijft achter
“Wel mis ik dit duurzaamheidsstreven, de zorg om toekom-

stige generaties, in de financiële sector”, vervolgt Haver-

kamp. “De druk van bovenaf is wat dat betreft in de finan-

ciële sector relatief beperkt. Het streven naar ethisch juiste 

producten en diensten begint onder druk vanuit de markt 

op gang te komen, maar voor mijn gevoel wordt er vanuit in-

trinsieke motivatie niet heel hard naar een duurzame finan-

ciële sector gestuurd. Zo’n Europese taskforce kan misschien 

zorgen voor een extra impuls en hiermee kan op grotere 

schaal het inzicht ontstaan dat kunstmatige intelligentie 

maatschappelijke risico’s met zich meebrengt, die dat stre-

ven naar duurzaamheid in de weg kunnen staan. Het gevaar 

is immers reëel dat AI en robots en andere machines vooral 

het werk van de middenklasse gaan overnemen. Wanneer 

bussen straks zelfstandig kunnen rijden, zijn er geen bus-

chauffeurs meer nodig. Zet deze ontwikkeling zich door, 

waar AI dus een essentiële rol in speelt, dan krijgen we uit-

eindelijk een maatschappij met veel onvrede en boosheid. 

We moeten die ontwikkeling niet in de kiem smoren, maar 

juist focussen op bewustwording en kennis op de juiste ni-

veaus en bewust bezig zijn met het ontwerpen van duur-

zame verhoudingen, ook in de financiële sector. Ik hoop dat 

dit een van de uitkomsten zal zijn van de taskforce die door 

de Europese Unie is samengesteld.”

Verandering van tijdperk
Kees Haverkamp vindt het voor bestuurders van financiële 

instellingen essentieel dat zij begrijpen met welke krachten 

ze hebben te maken als het om artificiële intelligentie gaat. 

Hij citeert op dat punt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekun-

de aan de Erasmus Universiteit: we leven niet in een tijdperk 

van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Ha-

verkamp: “We staan voor een compleet nieuw tijdperk voor 

wat betreft de manier waarop we met technologie en het 

bedienen van consumenten moeten omgaan. Bestuurders 

en managers van verzekeraars en banken hebben een es-

sentiële rol in de te maken keuzes hoe we technologie gaan 

inzetten, hoe we gaan innoveren en hoe we met AI omgaan. 

Daarom moeten juist zij goed weten wat naast de kansen 

de gevolgen daarvan en de mogelijke gevaren zijn.” Wat die 

bestuurders en managers in ieder geval niet moeten doen, 

aldus Haverkamp, is afwachten hoe anderen hiermee om 

zullen gaan. “Het is eten of gegeten worden”, zegt hij. “Be-

drijven die ‘customer experience’ maken, het datadenken en 

AI volledig in hun DNA hebben,  zoals Amazon, komen onze 

sector binnen en nemen die, als we niet oppassen, uitein-

delijk over.”

Aan de tekentafel
“Wij zien het als onze verantwoordelijkheid”, aldus Kees Ha-

verkamp tot slot, “om voorop te lopen op het gebied van 

technologische ontwikkelingen en trends in de markt. We 

moeten daar een mening over en een visie erop hebben. 

Waar het nu aan ontbreekt, is dat we op een hoger niveau 

met z’n allen aan de tekentafel staan om afspraken te maken 

over de richting die we op willen met kunstmatige intelli-

gentie en hoe we de potentiële risico’s van dit soort techno-

logieën kunnen inbedden. Laten we dus actief het gesprek 

met elkaar opzoeken en een architectuurplan vaststellen 

om op een verstandige manier met kunstmatige intelligen-

tie om te gaan. En dit kan natuurlijk klein beginnen, door 

een kop koffie met elkaar te drinken.” <
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Duurzaamheidsnieuws
De stichting Duurzaam beheert certificatieprogramma’s in de automotive en property sectoren. Onder voorzitterschap 

van respectievelijk de ANWB en a.s.r. Verzekeringen werken de uitvoerende bedrijven en opdrachtgevers samen aan meer 

duurzaamheid bij schadeherstel, onderhoud en reparaties. 

Uitreiking Dave Bebelaar Award: v.l.n.r. Dirk van der 
Schans (ABS-Westland), Bruce Schouten (ABS-Westland) 
en Wim Drost (BASF).

Uitreiking Rob Insinger Award. V.l.n.r. Arjen de Man 
(Novanet), Nico Verweij (Glasstone) en Onno Sleurink 
(a.s.r. / stichting Duurzaam)

Agélica Gravendijk (stichting Duurzaam) en Marianne 
Amahorseya (POLYGON).

Ook op een van de servicewagens van BELFOR werd 
een sticker geplakt tijdens de inspiratiedagen van a.s.r. 
Verzekeringen.

Het bedrijf POLYGON mag zich als eerste Ne-

derlandse reconditioneerder klimaatneutraal 

noemen. Middels het in kaart brengen van de 

CO2-voetafdruk, het nemen van diverse reductie-

maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen en 

door te investeren in een duurzaam klimaatpro-

ject heeft de bedrijfsvoering van POLYGON geen 

negatief effect meer op het klimaat.

POLYGON heeft deze stap nu genomen in samen-

werking met de Climate Neutral Group, door te 

Stichting Duurzaam reikt jaarlijks twee speciale 

Duurzaamheid Awards Schade uit, te weten de - 

naar de voormalig directievoorzitter van Centraal 

Beheer vernoemde - Rob Insinger Award voor de 

property-sector en de Dave Bebelaar Award voor 

de automotive sector, vernoemd naar de CEO van 

Auto Recycling Nederland. De awards worden 

toegekend aan het meest toonaangevende initi-

atief in haar branche. 

Het feit dat de stichting een onafhankelijke positie 

inneemt, verzekert de consument dat ze objectief 

is in haar toetsingen. De eisen waaraan bedrijven 

moeten voldoen, worden bepaald door de ver-

schillende vertegenwoordigers van de stichting, 

die zich verenigen in Colleges van Deskundigen. 

Met deze controles heeft stichting Duurzaam in 

de afgelopen jaren zoveel ervaring opgedaan, dat 

er van binnenuit nu ook ondersteuningsprogram-

ma’s voor bedrijven worden opgezet.

Start GroenGedaan! uitrol

De Dave Bebelaar Award werd dit jaar gewonnen 

door het autoschadebedrijf ABS-Westland/BASF. 

Het schadeherstelbedrijf heeft duurzaamheid 

integraal doorgevoerd. Zo wekt het bedrijf drie-

kwart van de benodigde energie zelf op en wordt 

er met biomassa gestookt. Hier komt nog eens 

bovenop dat het bedrijf lakken gebruikt die niet 

meer uit fossiele middelen zijn vervaardigd, maar 

grotendeels ook uit biomassa: de Eco-Balance lak-

lijn van BASF.

De Rob Insinger Award 2019 ging naar de inzen-

ding van Novanet/Glasstone. Zij ontwikkelden 

een polijsttechniek die het mogelijk maakt om 

grotere beschadigingen en diepere krassen in 

glas te herstellen. Hierdoor hoeft glas minder vaak 

vervangen te worden, wat al een duurzame stap 

is. Daar komt nog eens bovenop dat de techniek 

het milieu niet belast.

Volgens stichting Duurzaam hebben beide awards 

dit jaar niet alleen mooie winnaars maar ook een 

heel mooie line-up van genomineerden. De win-

naars van de vorige editie hebben een goede be-

stemming gevonden voor het prijzengeld. AAS-

Dubbeldam schonk het geld aan Kids & Cars, dat 

jaarlijks een autotocht organiseert voor kinderen 

die een moeilijke tijd hebben. Eco-Point stelde 

zijn cheque beschikbaar aan de voedselbank en 

Dolmans Calamiteitendiensten overhandigde het 

prijzengeld aan de Brandwonden Stichting.

Polygon Nederland eerste klimaatneutrale 
reconditioneerder

investeren in een duurzaam klimaatproject. Als 

specialist in herstel na waterschade koos POLY-

GON voor een watergerelateerd project, namelijk 

een waterkrachtcentrale in India. De waterkracht-

centrale zorgt ervoor dat er minder fossiele brand-

stoffen nodig zijn voor de opwekking van energie. 

Dit leidt tot verlaging van de CO2-uitstoot, gelijk 

aan de resterende uitstoot van POLYGON.

Duurzaamheid is onderdeel van de intrinsieke 

motivatie van POLYGON en de organisatie heeft 

hierin een voortrekkersrol genomen. Algemeen 

directeur Marlies van der Meulen vertelt:  “De af-

gelopen 2,5 jaar hebben wij stappen genomen 

om onze CO2-uitstoot te verminderen. Bijvoor-

beeld door het vervangen van verlichting, het ver-

groenen van ons wagenpark, het in eigen beheer 

ontwikkelen van duurzame reinigingsmiddelen, 

het scheiden van projectafval en het besparen 

van energie in droogkamers. In samenwerking 

met de Climate Neutral Group hebben we nu een 

volgende stap genomen door de resterende CO2-

uitstoot te compenseren. We investeren in een 

duurzaam project voor waterkrachtenergie in In-

dia. Daarmee mogen we ons nu met trots klimaat-

neutraal noemen!”

GroenGedaan!-certificaat nu ook 
voor ZZP-bedrijven

De opstal en inboedel herstelbranche kent vele specialisaties, waardoor veel werk door ZZP-bedrijven 

wordt uitgevoerd, vergeleken met andere branches zoals de automotive. Ook dit werk dient duurzaam 

te worden uitgevoerd. Daarom heeft de stichting Duurzaam een GroenGedaan!-module ontwikkeld die 

is toegesneden op deze bedrijven. In principe moeten de bedrijven aan dezelfde duurzaamheidseisen 

voldoen. Sommige eisen zijn echter niet relevant. Zoals het hebben van een RI&E, een ontwikkelings-

plan voor de medewerkers of een afvalstoffenregister. Eisen die wel relevant zijn, moeten op een andere 

manier geauditeerd worden. Normaliter worden de contracten met de afvalverwerkers en de verzamel-

containers gecontroleerd op een goede afvalverwerking. Bij een ZZP’er is dat niet mogelijk en wordt op 

andere wijze gecontroleerd of men de afval ordentelijk verwerkt.

Ondersteuningsprogramma’s

De re-branding naar GroenGedaan! is voor stichting Duurzaam 

ook het startschot geweest om haar propositie bij te sturen. Ooit is 

men gestart met een controlerende rol, waarbij bedrijven getoetst 

werden op conformiteit aan duurzaamheidseisen. Door de jaren 

heen heeft men wel veel kennis en ervaring opgebouwd, waar-

mee ook ondersteuning aan bedrijven kon worden geboden. Zo 

kan men de bedrijven nu helpen bij het opstellen van een afval-

stoffenregister, de rapportage voor de wet Milieubeheer & Energie 

Informatieplicht of het maken van een Risico Inventarisatie en Eva-

luatie. Het mooie daarbij is: de dienstverlening is voor de aange-

sloten (herstel)bedrijven in de regel kosteloos.

Begin dit jaar is het beeldmerk GroenGedaan! ge-

lanceerd, waarin een aantal duurzaamheidskeur-

merken zullen opgaan. Het onder één beeldmerk 

scharen van de keurmerken leidt tot grotere her-

kenbaarheid. Het beeldmerk, dat al wordt aange-

troffen bij ruim 3.000 bedrijven, zal zorgen voor 

grotere transparantie en kruisbestuiving.

In het voorjaar is er een start mee gemaakt in de 

automotive sector. Hier werd het Duurzaam Re-

pareren-bordje vervangen door een bordje met 

het nieuwe GroenGedaan!-logo. Aangezien dit 

voor de stichting een grote operatie is, wordt de 

rebranding getrapt doorgevoerd. Onlangs werd, 

tijdens een van de inspiratiedagen van a.s.r. Ver-

zekeringen, de rebranding ingezet in de brand-

varia sector. Symbolisch weergegeven door het 

plakken van de stickers op één van de servicewa-

gens van POLYGON en van BELFOR.

Duurzaamheid Awards Schade
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Trition droogtechniek;  
ook als het echt lastig wordt

Het gezegde luidt: water kruipt waar het niet gaan kan. Dat 
is precies de praktijk, dat is precies zoals het er in de prak-
tijk aan toe gaat, naast het water wat na een waterschade 
direct kan worden weggenomen blijft er nog veel water in het 
gebouw achter. Vaak bevindt dat water zich in min of meer ge-
sloten ruimten zoals kruipruimte, loze ruimte onder een trap of 
zelfs onder een ligbad of douchebak. In de ruimten ontbreekt 
bijna altijd een ventilatievoorziening waardoor het risico op 
blijvende schade toeneemt. 
 
Schadelast reductie
De drogers van Trition zijn erop voorzien om juist in deze  
situaties een op maat gemaakte droging uit te voeren waar-
door de schade wordt beperkt. De drogers zijn voorzien van 
uitblaasopeningen waarop slangen kunnen worden aangeslo-
ten en ze beschikken over een krachtige ventilator waardoor 
een stevige luchtstroom wordt gecreëerd. Hiermee droogt 
Trition moeiteloos de moeilijkste plekjes en zorgt daarmee 
voor een lagere schadelast.
  

 
 

Expertise en snelheid 
Samengevat zijn er vijf redenen om voor de Tritiondrogers  
te kiezen:
     Wij leveren bij 97% van de reguliere waterschades een  
     pand binnen twee weken droog op.
     Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Dat betekent 7 dagen  
     per week stand-by staan.
     Wij zijn binnen 24 uur ter plaatse.
     Wij zorgen voor minimale overlast en maximale                  
     schadereductie. 
     Onze experts bezitten specialistische kennis en ervaring.  

Een passende oplossing
Uiteraard staan wij als specialistisch bedrijf op het gebied van 
vocht-en waterproblematiek niet alleen. Samen met u willen 
wij bepalen we hoe we uw specifieke behoefte kunnen voor-
zien van een passende oplossing. Immers, voor al uw droog-
vraagstukken kunt u 24/7 bij Trition terecht.

24/7 servicenummer: 0800 - 874 84 66 
www.trition.nl

BTW gebruikte onderdelen 
autoschadeherstel

Het secretariaat van de stichting krijgt regelmatig vragen over het 
gebruik van groene demontage-onderdelen. De demontagebe-
drijven leveren die onderdelen vaak in de marge (zonder BTW). 
Schadeherstellers denken veelal hierdoor 21% in te leveren. Dit 
is echter niet het geval. Het audatex-systeem van Solera voorziet 
in de mogelijkheid om per onderdeel het BTW-component te wij-
zigen. Dit gaat d.m.v. de mutatiecode PW. Op de website van de 
stichting Duurzaam is de handleiding te vinden. Gebruikte onder-
delen zijn ook te bestellen via grossiers zoals Geevers. Deze onder-
delen zijn origineel, van gecontroleerde kwaliteit en goedkoper. 
Daarbij: hergebruik is de meest hoogwaardige vorm van recycling. 
Geevers levert deze onderdelen in de BTW.

Duurzaamheid Inspiratie Safari 
Hoe maak je als schadeverzekeraar duurzaamheid tot een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en de keten-

verantwoordelijkheid? De stichting Duurzaam organiseert hiervoor, in samenwerking met de VU-Amsterdam de 

Duurzaamheid Inspiratie Safari. Het project of ‘de reis’ zoals de organisatie het noemt, is nog in ontwikkeling, maar 

bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 1.  De big-three: een bezoek aan toonaangevende bedrijven die in staat zijn gebleken nieuwe verdienmodellen   

 succesvol uit te rollen. Deze bedrijven hebben met elkaar gemeen dat zij de maatschappelijke meerwaarde als  

 doel stellen en hierdoor economisch uiterst winstgevend zijn. Een paradigma-shift.

 2.  Time to act: deelname aan een wereldwijd congres en workshops met captains of industry (multinationals),   

 NGO’s en experts. Deze reisdag moet inspiratie leveren, maar kan ook practises in beeld brengen. 

 3.  Research-internship: om alle inzichten context te geven zullen derdejaarsstudenten Bedrijfskunde en

 Bedrijfsethiek een intern onderzoek doen bij de deelnemende verzekeraars. Doel is om voor schade-

 verzekeraars handelingsperspectieven voor duurzaamheid in beeld te brengen.

 4.  Reis Evaluatie: o.l.v. Jan Terlouw wordt de reis geëvalueerd. De handelingsperspectieven worden besproken. 

 Uiteraard wordt ook besproken of de opgedane ervaringen en inzichten tot nieuwe businessmodellen zal 

 leiden en misschien zelfs tot een nieuw beleid.

De Inspiratie Safari Duurzaamheid is nog niet gelanceerd, maar belangstellenden kunnen zich al per e-mail 

aanmelden bij de stichting Duurzaam (info@stichtingduurzaam.nl).

DUURZAAMHEIDSNIEUWS

vacature?
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SEMINAR

Door Cindy van der Helm

Kloteklanten
Op dinsdag 3 september jl. vond het jaarlijkse seminar van expertisebureau Vanderwal & Joosten plaats. Ondanks het 

nogal heftig klinkende thema van het seminar – ‘Kloteklanten’ – waren er toch nog ruim 100 klanten naar Nieuwegein 

afgereisd. Zij voelden zich blijkbaar niet aangesproken. Het echte onderwerp bleek ‘klantvriendelijkheid’ te zijn. De 

bijeenkomst werd afgesloten met de traditionele Summer barbecue. 

“Mooi dat jullie je niet aangesproken voelden door de titel 

van de dag, maar ik hoop niet dat jullie je nu alsnog als klo-

teklant gaan gedragen”, grapte algemeen directeur Gerrit 

Taal bij de opening van het seminar. Na het openingswoord 

nam dagvoorzitter Klaas Brand het stokje over, aangezien hij 

verantwoordelijk was voor het inhoudelijke deel van de dag. 

In aansluiting op het seminar van 2018, waar ‘de taal van het 

gelaat’ – de verbale en non-verbale communicatie – aan de 

orde kwam, werd deze dag gewijd aan ‘kloteklanten’. Spre-

ker van de dag was de auteur van het gelijknamige boek, 

Egbert Jan van Bel. Egbert Jan, die tevens keynotespeaker 

is en verbonden aan de Beeckestijn Business School, gaf de 

aanwezigen een aantal tips mee hoe je het klantvriendelijk-

ste bedrijf van Nederland zou kunnen worden. 

Volgens Van Bel vinden klanten ‘het leveren van kwaliteit’ 

het belangrijkste punt (58%), gevolgd door ‘heldere belof-

tes en het nakomen ervan’ (38%). ‘Bereikbaar zijn’ staat met 

34% op de derde plaats. Daarnaast wordt het ‘snappen van 

je klant’ steeds belangrijker (24%). ‘Samen cultuur delen’ 

(18%), ‘fouten voorkomen en oplossen’ (8%), ‘verwachtingen 

overtreffen’ (7%) en ‘niet moeilijk doen’ (5%) zijn ten slotte 

factoren die klanten meewegen in hun beoordeling van een 

leverancier. Hierbij benadrukte Van Bel dat ook grote bedrij-

ven, die het over het algemeen goed doen op gebied van 

klantvriendelijkheid, soms nog wel eens de fout in gaan. 

Dan gaat het erom hoe je daar als bedrijf mee omgaat.

Onderscheidend
Mooi als je klantvriendelijk bent, maar hoe zet je je als bedrijf 

goed op de kaart? Hoe haal je klanten binnen? Hoe onder-

scheid je je van de concurrent? Door het verschil te maken! 

Zo heeft Lemonade 25% van zijn klanten kunnen werven 

door ze weg te kapen bij een bestaande verzekeraar, sim-

6 Tips (2007)
1.  Doe wat je belooft

2.  Wees beschikbaar

3.  Doe niet moeilijk

4.  Los fouten op

5.  Val niet lastig

6.  Betrek de medewerker

7 Gouden regels (2018)
1. Kom beloftes die je gedaan hebt direct na.

2. Wees beschikbaar als de klant daar om vraagt.

3. Doe niet moeilijk over formaliteiten.

4. Geef je fouten toe en los ze op de juiste wijze op.

5. Val de klant niet onnodig lastig.

6. Wees oprecht betrokken bij je klant.

7. Heb oog voor mens en maatschappij.

Gewoon bellen
“Dit seminar is een mooi vervolg op wat we vorig jaar ge-

daan hebben met Nico Declercq,“ aldus Klaas Brand. “Nico 

is expert op het gebied van lichaamstaal en detectie van 

signalen. Omdat mensen ook non-verbale signalen afgeven, 

gaan wij zoveel mogelijk naar schades toe. Je kan dan im-

mers iemand in de ogen kijken. Wat het thema van dit jaar 

betreft, klantvriendelijkheid, wij allen hier in de zaal mogen 

Klaas Brand, schade-expert bij expertisebureau Vanderwal & Joosten, was dagvoorzitter tijdens het seminar ‘Kloteklanten’. 
(fotografie: Cindy van der Helm)

pelweg omdat mensen niet blij waren met hun eigen verze-

keraar. Zij wisten in te spelen op dit sentiment. Amerikaanse 

tractor- en landbouwmachinefabrikant John Deere werd 

bank. Die onderscheidt zich door letterlijk naast de boer te 

gaan zitten. Zij kennen het boerenvak en weten wat ze moe-

ten doen om agrariërs te helpen.  

7 Gouden regels
Het gedrag van de cliënt verandert, waardoor het lastiger 

wordt om ze aan je te binden. Merkentrouw is bovendien 

niet hetzelfde als retentie. Met retentie wordt de terugke-

rende klant bedoeld. Om te bewerkstelligen dat klanten 

terugkomen is klantvriendelijkheid belangrijk, iets waar Van 

Bel jarenlang onderzoek naar deed. Gaf hij in 2007 in zijn 

boek Kloteklanten 1.0 nog ‘6 tips’ mee, in zijn nieuwe boek, 

Kloteklanten 3.0, bouwde hij die om naar de ‘7 Gouden Re-

gels’. Die komen deels met elkaar overeen, maar de regels 

zijn veel ‘smarter’ dan de tips.

Natuurlijk gaf hij de regels tijdens de lezing mee aan het pu-

bliek. Deels overlappend met de belangrijke punten hierbo-

ven, luiden de 6 tips en de zeven regels als volgt: 

Spreker Egbert Jan van Bel is de auteur van het boek ‘Kloteklanten’.

Geen mail sturen, 
maar bellen

dan wel denken dat we klantvriendelijk bezig zijn, maar 

soms zijn we dat helemaal niet. Gelukkig is dat iets waar wij 

wel oog voor hebben. En dat is wat Egbert Jan goed voor het 

voetlicht heeft kunnen brengen: dat we ons best doen, maar 

dat het soms nog wat beter kan. Ik hoop dat iedereen zich 

nu afvraagt: wat kan ik morgen beter doen.” Op onze vraag 

wat hij zelf morgen anders gaat doen gaf Klaas aan: “Geen 

mail sturen, maar bellen.” <
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 JONG GELEERD OUD GEDAAN
Door Cindy van der Helm

“Hard werken is niet erg, als 
je het maar met plezier doet”

Hij deed de Hogere Zeevaartschool in Den Helder en ging de marine in. Totdat hem een functie aangeboden werd 

die hem niet lag. Voor Peter van Rensen hét moment om om zich heen te kijken. Werken in het buitenland, dat is wat 

hij ambieerde. En toen viel zijn oog op een advertentie van expertisebureau PolakSchoute. Weliswaar niet in het 

buitenland, maar – met een vestiging in Eindhoven - er wel dicht tegenaan. En zo kwam Peter van Rensen 

in september 1980 in de schadewereld terecht. 

En sterker nog, hij is er nooit meer uit vertrokken. Hij werkte 

jarenlang bij PolakSchoute. PolakSchoute werd Cunning-

ham, Cunningham werd Sedgwick. En nu, veertig jaar later, 

doet hij een stapje terug. Heeft zijn directiefunctie overge-

dragen aan zijn jongere collega Michiel Jongeneel en voert 

nog met name coachende taken uit. Dat zal nog zo’n ander-

half jaar duren. Dan breekt voor hem de tijd aan om zich defi-

nitief terug te trekken en van zijn pensioen te gaan genieten. 

Op de vraag welk vak hij gekozen zou hebben als hij geen 

schade-expert was geworden geeft Peter aan dat hij dan 

waarschijnlijk nog gewoon bij de marine had gezeten. “Hoe-

wel, als ik nu zou moeten kiezen dan zou ik inkoper willen 

Hij merkt op dat veel initiatieven tegenwoordig dood geana-

lyseerd worden, zeker bij grote corporates. “De verantwoor-

delijkheid van het huidige management is niet meer wat het 

vroeger was. Vroeger kon je volledig autonoom handelen. 

Tegenwoordig daarentegen wordt finance veelal wegge-

trokken bij de verantwoordelijke managers en zie je andere 

rapportagelijnen bij staffuncties. Daarmee is het oude on-

dernemerschap weggehaald bij managers. Natuurlijk was er 

vroeger best wel sprake van excessen. Werken op bierviltjes 

in de kroeg was heel gewoon. Dat is niet meer van deze tijd 

en het is goed dat daar verandering in aangebracht is. Ik ben 

best wel voor een beetje meer guidance. Maar wat je nu ziet 

gebeuren, de opmars naar spreadsheetmanagers, op dat 

punt slaat men door.” 

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?

“De oude garde inkopers vindt dat wij heel gemakkelijk 

ons geld verdienen. Dat wij duur zijn en in grote auto’s rij-

den. Toch zou ik graag mijn grote auto willen ruilen tegen 

het pensioen van een inkoper. Heb ik wel eens tijdens een 

inkoopproces geopperd, maar daar werd niet op ingegaan.

De jeugd daarentegen heeft die vooroordelen niet. Dat is het 

mooie aan generatie X en Y. Die kiezen hun eigen pad. Kij-

ken niet naar wat iemand draagt of rijdt, maar stellen beter 

hun eigen doel. Ze zijn veeleisend. Dat klopt. Willen weten 

waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Maar als je 

een onderbouwing kan geven, dan accepteren ze je ziens-

wijze wel. Dat is een van de redenen waarom ik graag met 

jongeren werk. Ik krijg er meer energie van. 

Daarom vind ik het jammer dat niet iedereen luistert naar de 

jeugd. Jongeren zijn duidelijk over wat ze willen. Ze willen 

aandacht. Dat is een uitdaging. Vroeger had je de meester-

gezelsituatie. Als je braaf de tas aangaf mocht je wat meer. 

De jeugd van tegenwoordig loopt niet meer zo slaafs achter 

de baas aan. Zij zijn daarnaast ook meer naar buiten gericht. 

Kijk hoe ze presentaties geven. Geweldig. Dat is niet arro-

gant, maar zo zijn ze op school getraind. Je moet ze gewoon 

niet kort houden.”

Wat kunnen jongeren leren van senioren? 

”Jongeren daarentegen zouden meer moeten vragen naar 

de ervaringen van de ouderen. Je kan opgedane ervaringen 

nu eenmaal niet naast je neerleggen, maar met de uitkom-

sten uit ervaringen wordt niet veel gedaan. Toch komt alles 

cyclisch terug. Dan gaan we iets wéér anders doen en uitein-

delijk kom je terug op de organisatiestructuur die we 14 jaar 

geleden ook hadden.

Ik had zelf een leermeester. Nee, ik had er twee. Op commer-

cieel gebied was dat Pim PolakSchoute. Die kan als geen an-

der de verbinding met mensen leggen. Is heel erg zorgzaam. 

En op vakinhoudelijk gebied was dat Herman van Velzen sr. 

Van hem leerde ik dat je kort op grote schades moet zitten. 

Dat je je eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Dat je de 

leiding moet nemen om iedereen door het traject te kunnen 

trekken. Dat zou voor iedereen heel normaal moeten zijn, 

maar er gebeurt helaas te veel reactief. 

Wat Pim en Herman voor mij hebben betekent, dat was ik 

voor Michiel Jongeneel. In het verleden heb ik veel voor hem 

betekent. Wij trokken altijd samen op. Ze noemden ons niet 

voor niets vader en zoon. Michiel is degene die mij nu heeft 

opgevolgd. Misschien heeft het wel met het ouder worden 

te maken, maar ik realiseer mij dat ik niet meer op het po-

dium wil staan. Dat moet je op een gegeven moment over-

laten aan jongeren. En kijk eens naar de manier waarop Mi-

chiel het stokje heeft overgenomen. Die doet het met zoveel 

verve. Daar ben ik stiekem wel trots op.”

Op de vraag of er iets is dat ongewijzigd moet blijven ant-

woordt hij: “Niets. Niets moet blijven wat het is. Je moet juist 

proberen om anderen vooruit te laten komen. Stilstand is 

achteruitgang.”

Beide benen op de grond

Peter zal over een kleine twee jaar met pensioen gaan. Hij 

houdt enorm van zijn werk, maar kan zich nu al verheugen 

op de vrije tijd die hij gaat krijgen. “De dynamiek van het 

werk, dat zal ik wel gaan missen als ik straks niet meer aan 

het werk ben. Het is ten eerste hartstikke leuk om op com-

mercieel vlak te horen wat onze opdrachtgevers bezighoudt. 

En daarnaast krijg ik energie van de optimalisering van ons 

eigen proces. Dat is overigens een ongoing proces. Je moet 

je steeds weer afvragen of die eindklant, die voor het rap-

port betaalt, er wel iets aan heeft. Voor hem is het immers 

verloren tijd. Hij heeft niets aan dat rapport. Sterker nog, hij 

krijgt het niet eens onder ogen, maar wij moeten wel een 

rapport schrijven. Zonder rapport krijgt hij geen geld. Alleen 

al daarom moet je kritisch naar je rapportage en je proces-

sen blijven kijken. Maar maak het niet moeilijker dan het is. 

Blijf met beide benen op de grond. En zorg dat je veel plezier 

hebt in je werk. Hard werken is niet erg, als je het maar met 

plezier doet.” <

Maak het niet moeilijker 
dan het is

Peter van Rensen                                                                                                 (fotografie: ZZindi Corporate Communicatie)
    

worden. ‘t Lijkt me heerlijk om eens aan de andere van de 

tafel te zitten en macht te hebben over leveranciers.”

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?

“Wat de meeste indruk op mij gemaakt heeft is het werken 

op St. Maarten in de hurrycane fase. Je ziet de vernieling en 

vraagt je af waar je moet beginnen. Gelukkig kan je veel be-

tekenen voor gedupeerden. Mensen hebben immers geen 

dak meer boven het hoofd. Iets wat jij voor ze kan regelen, 

waar ze je dankbaar voor zijn. Het tegenovergestelde is mij 

ook wel eens overkomen hoor. Ik herinner mij nog een keer 

dat ik bij een enorm terrein aankwam. Helemaal achterop 

het land stond een oud tropisch huisje. Een eind lopen, want 

het was een behoorlijk groot terrein. Daar werd ik te woord 

gestaan door een imposante, boomlange vrouw. Totdat ik 

aangaf dat er volgens mij geen sprake was van stormschade 

maar van lekkage, gezien het grote aantal met dikke stof-

lagen bedekte pannen op de grond om water op te vangen. 

Daarop pakte ze een koekenpan waarmee ze mij op mijn 

donder wilde geven. De weg van het hutje terug naar mijn 

auto leek ineens een aanzienlijk stuk korter dan de heenweg. 

Zelden heb ik zo hard gerend.” 

Peter heeft altijd met veel plezier bij de organisatie gewerkt. 

Op de vraag waar een goede collega aan moet voldoen ant-

woordt hij dat een goede collega je moet corrigeren en er 

voor je moet zijn. “Je moet alles tegen elkaar kunnen zeggen. 

Niet negatief of persoonlijk, maar wel in lijn met je functie en 

je verantwoordelijkheid. Het jammere is dat mensen minder 

transparant naar elkaar toe zijn als een van beiden hoger in 

de organisatie staat. Dat vindt men blijkbaar minder gemak-

kelijk. Als je opbouwende kritiek kan geven kan je elkaar al-

leen maar naar een hoger level tillen. Het is jammer dat som-

migen kritiek persoonlijk opvatten.”

Spreadsheetmanagement

In de veertig jaar dat Peter in het vak zit is er veel veranderd. 
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VERZEKEREN | OPLEIDING

Haagse Hogeschool en VNG Risicobeheer slaan de handen ineen

Opleiding voor doelmatiger 
verzekeren in gemeenten

De beroepspraktijk van risicomanagement en verzekeringen in gemeenten op een hoger plan brengen. Dat beogen 

VNG Risicobeheer en de Haagse Hogeschool met een nieuwe leergang voor verzekeringsambtenaren van gemeenten en 

Veiligheidsregio’s.

De wereld van gemeenten is sterk in beweging. Risico’s ver-

anderen van karakter, vertelt Edwin Toren van VNG Risicobe-

heer. De nieuwe taken in het sociaal domein (Wmo, Jeugd-

wet, Participatiewet) geven aanzienlijke risico’s, evenals de 

energietransitie en de Omgevingswet waarvoor gemeenten 

aan de lat staan. Ook zijn burgers mondiger en eerder dan 

vroeger geneigd een claim in te dienen. 

Brug tussen praktijk en theorie
Dat vraagt om een andere manier van kijken naar het risi-

comanagement en de verzekeringsportefeuille. De initiatief-

nemers willen met de opleiding een brug slaan tussen de 

theorie van risicomanagement en de praktijk van de verze-

keringsportefeuille. “In de bestaande markt bestaat dit nog 

niet. Enerzijds zijn er de traditionele opleidingen in de pure 

verzekeringskennis en anderzijds de risicomanagementop-

leiding, die behoorlijk abstract is,’ zegt Toren. ‘In de bestaan-

de praktijk wordt er nog veel gedacht vanuit verzekeringen 

en polissen. Het idee is om met een bredere blik te kijken 

naar de risico’s, kansen en de risicobereidheid, en op basis 

van de theorie en ervaringen in de praktijk een gewogen 

verzekerings- en risicobeleid te maken.”

De nieuwe leergang is getiteld Verzekeringslab. Een hippe 

naam om aan te geven dat het helemaal van nu is? “Nee, 

zo ligt het zeker niet,” zegt Joost de Langen van Haagse Ho-

geschool. “De term ‘lab’ staat ergens voor: samen met de 

deelnemers ontwikkelen we een meer op de actuele situ-

atie toegesneden verzekerings- en risicobeleid. Dit past ook 

in de ontwikkeling van het hoger onderwijs. Het gaat niet 

meer om een startkwalificatie alleen, maar ook om het ont-

wikkelen van de beroepspraktijk. Daarbij vertellen wij niet 

hoe het moet, het gaat in een wisselwerking tussen praktijk 

en onderwijs. In een lab gebeurt iets, het is dynamisch. Zo 

vernieuwen de praktijk en het onderwijs zich.”

De leeruitkomst van het Verzekeringslab is dat cursisten na 

afloop een ‘volwassen’ verzekeringsmanagement voeren. 

Dat wil zeggen: efficiënt, en met een optimale afweging van 

de risicobereidheid, en dat voor de organisatie passende 

keuzes worden gemaakt om risico’s te verkleinen of te ver-

mijden. De competenties die daarbij horen zijn: analyseren 

van risico’s en risicobereidheid, een risicoprofiel maken en 

dit te vertalen naar samenhangend beleid. Ook belangrijk is 

adviesvaardigheid en in staat zijn om het beleid uit te dra-

gen. 

Eigen casuïstiek
Deelnemers wordt gevraagd hun eigen casuïstiek in te 

brengen. Wat hebben ze meegemaakt in hun eigen risico-

management? Zijn er in hun gemeente schades geweest en 

hoe was de uitkomst? “Het is een meerwaarde dat deelne-

mers lessen trekken uit elkaars casuïstiek. Ze herkennen de 

praktijk omdat we werken met homogene groepen. Mocht 

het zo zijn dat we een groep mensen hebben uit de veilig-

heidsregio’s, zetten we daarvoor een aparte groep op,” zegt 

Toren. De Langen vult aan dat met het Verzekeringslab een 

olifantenpaadje ontstaat van de beroepspraktijk naar VNG 

Risicobeheer, een dochter van de Vereniging van Neder-

landse Gemeenten, opgericht om gemeenten te ondersteu-

nen bij risicomanagement en verzekeringen. Het bedrijf 

heeft kennis in huis en opereert als linking pin tussen ge-

meenten en de verzekeringsmarkt. De Langen: “Het Verze-

keringslab versterkt de band tussen de praktijk en VNG Ri-

sicobeheer, cursisten zullen na de opleiding gemakkelijker 

in overleg gaan over een dilemma of als ze iets collectief 

met andere gemeenten willen organiseren.’ Toren: ‘Samen 

optrekken voor een betere beroepspraktijk is van groot be-

lang. Het gaat om grote bedragen en gemeenten staan voor 

de taak om goed om te gaan met gemeenschapsgeld. Het 

geld zuinig en doelmatig uitgeven is het uiteindelijke doel.”

Eindproduct is een verzekeringsbeleidsplan
VNG Risicobeheer nam het initiatief voor de opleiding. Sa-

menwerking met de Haagse Hogeschool lag voor de hand 

Lesprogramma Verzekeringslab

Cursusdag 1 Studie en analyse van de huidige situatie in je gemeente of gemeente-
 lijke organisatie. Hoe ziet de verzekeringsportefeuille eruit? Welke 
 keuzes zijn er gemaakt en wat ligt daaraan ten grondslag? Zou je deze 
 keuzes nog steeds maken?

Cursusdag 2 Theoretisch kader risicomanagement. Definities, begrippen en   
 denkwijzen.

Cursusdag 3 Theoretisch kader risicomanagement. Modellen, scenario’s en 
 kansberekening.

Cursusdag 4 De situatie in je eigen gemeente/organisatie langs de meetlat van het 
 theoretisch kader. 

Cursusdag 5 Adviesvaardigheden en communicatie. 

Cursusdag 6 Publiek versus privaat. Wat is de ideaal verzekeringsbeleid voor je 
 gemeente/organistie? Wat heeft de markt te bieden? 
 Aanbestedingsregels. Met welke dynamiek krijg je te maken in het 
 geval van grote incidenten en relatie tot risicobeheer? 

Studiebelasting: In totaal zijn er 12 dagdelen (6 volle dagen) aan bijeenkomsten 
gepland. Daarnaast vereist elk dagdeel cursus een dagdeel zelfstudie. De opleiding is 
‘workbased’: deelnemers werken met de eigen casuïstiek en passen studieresultaten 
toe in hun eigen werk.

Joost de Langen (l.) van de Haagse Hogeschool en Edwin Toren (r.) van VNG Risicobeheer werken samen aan een nieuwe leergang voor 
verzekeringsambtenaren van gemeenten en Veiligheidsregio’s.

omdat die vooraanstaand is met z’n opleiding Risicoma-

nagement. “Bovendien”, zegt Toren, “sluit hbo-niveau goed 

aan op de doelgroep. Het wordt een degelijke, pittige leer-

gang.” Het Verzekeringslab wordt SPEN-gecertificeerd door 

het gerenommeerde kwaliteitsinstituut SPEN-gecertificeerd. 

De opleiding gaat naar verwachting volgend jaar januari 

beginnen en eindigt in september. Die einddatum is niet 

toevallig, in september is de gemeentelijke organisatie het 

meest gevoelig voor nieuw beleid. Het eindproduct van de 

opleiding is een voldragen plan voor volwassen verzeke-

ringsbeleid en risicomanagement in de gemeente van de 

deelnemer. “Dat wordt een beleidsstuk dat klaar is om te 

implementeren. Het examen is de presentatie van het stuk,” 

zegt Toren. Ook in didactisch opzicht is dit slim, vult De Lan-

gen aan. “Zo’n eindopdracht is een kluif waar je huizenhoog 

tegenop kunt zien. Maar je doet het met alles wat je hebt 

geleerd. De stof passeert nog eens de revue, je dwingt jezelf 

ertoe het toe te passen op je eigen praktijk.”  <

Passende keuzes maken om 
risico’s te verkleinen of te 
vermijden
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TAXATIES

Combi-taxaties: 
kostenbesparend en efficiënt

Door Cindy van der Helm

Fotografie: ZZindi Corporate 
Communicatie

Er zijn niet veel taxateurs in Nederland die combi-taxaties kunnen uitvoeren. Vooral niet als het gaat om het taxeren van 

industrieel vastgoed, installaties en roerende zaken voor verzekeringen én voor bedrijfseconomische waarderingen. De 

bottleneck is naast kennis ook de vereiste kwalificaties die met jaarlijkse PE-punten gehaald moeten worden. Taxateurs 

die op hoog niveau combi-taxaties kunnen uitvoeren staan namelijk per definitie in meerdere registers ingeschreven, 

namelijk zowel in die van verzekeringstaxateurs als die van bedrijfseconomische taxateurs. 

Want dat is het: een combi-taxatie is een bedrijfseconomi-

sche taxatie, gecombineerd met een verzekeringstaxatie uit-

gevoerd door een en dezelfde taxateur. Efficiënt, want er zijn 

overlappende werkzaamheden waardoor de opdrachtgever 

geld bespaart. En de taxateur kan een deel van de informa-

tie voor beide doeleinden gebruiken, waardoor hij zijn werk 

sneller en efficiënter kan doen. Een win-win situatie voor 

beide partijen.

Het ooit door Troostwijk gelanceerde begrip combi-taxa-

ties is nog steeds een unieke vorm van dienstverlening in 

de Nederlandse markt. Natuurlijk kent Nederland best wel 

wat taxatiebureaus, gespecialiseerd in bedrijfseconomische 

taxaties die er ook herbouwwaardes bij doen. En er zijn 

ook wel taxatiebureaus die gespecialiseerd zijn in verzeke-

ringstaxaties die er ook taxaties voor bedrijfseconomische 

doeleinden bij doen. Maar dan worden die taxaties over het 

algemeen niet door een en dezelfde persoon gedaan, laat 

staan dat die ene taxateur ook nog eens ingeschreven staat 

in zowel verzekeringstaxaties gerelateerde registers zoals 

het VRT of in registers voor taxateurs die gespecialiseerd zijn 

in bedrijfseconomische doeleinden, zoals de Federatie TMV, 

het NRVT en de RICS. 

Professionaisering van het beroep
En zelfs binnen het enorme taxatiecorps van Troostwijk is 

het aantal taxateurs dat in staat is een combi-taxatie uit te 

voeren op twee handen te tellen. Degenen die het kunnen 

zijn stuk voor stuk ooit begonnen als verzekeringstaxateur 

en hebben zich later gespecialiseerd in bedrijfseconomische 

taxaties. Dat geldt ook voor André Bruins MRICS RT en Pieter 

Dikker MRICS RMT, twee van Troostwijks combi-taxateurs. 

André is MRICS Register-Taxateur, gespecialiseerd in onroe-

rende zaken. Hij staat ingeschreven in het register van het 

VRT, het NRVT en de RICS. Als RegisterMakelaar-Taxateur, ge-

specialiseerd in machinerieën en inventarissen, staat Pieter 

als RICS lid ingeschreven in de registers van de VRT en de Fe-

deratie TMV. Pieter neemt zelfs examens af bij RICS en maakt 

examens voor de sectie machinerieën en bedrijfsinventaris-

sen van de Federatie TMV. André neemt op zijn beurt as-

sessments af bij de RICS. Het promoten van hun beroep en 

de professionalisering daarvan staat bij beiden hoog in het 

vaandel. 

Eén taxateur voor commerciële en 
verzekeringstaxaties
“Het unieke is dus dat wij dit soort waarderingen op hoog 

niveau met slechts twee mensen kunnen doen: een Regis-

ter-Taxateur onroerende zaken en een Register-Makelaar-

Taxateur machinerieën en inventaris”, aldus Pieter Dikker. 

“Samen kunnen wij in het kader van bijvoorbeeld de IFRS de 

openingsbalans waarderen en tegelijkertijd een verzekerde 

waarde vaststellen. Dat Troostwijk van origine sterk is in 

complexe industriële waarderingen is alleen maar een voor-

deel, want met name bij industrieel vastgoed zijn dit soort 

combinaties van toegevoegde waarde.” 

“Bij grote industriële objecten rekenen wij vanuit de kos-

tenbenadering”, vervolgt André. “Dat is de basis van de 

waardering voor het vastgoed en tevens de insteek voor de 

herbouwwaarde. Vaak is het een must, omdat er voor deze 

objecten geen actieve markt van vraag en aanbod bestaat 

en er onvoldoende betrouwbare transactieprijzen bekend 

zijn. Primair wordt in zo’n situatie voor de kostprijsbenade-

ring gekozen. Het is dan wel zo prettig als je iemand hebt 

die de bouwkosten goed beheerst. Tegenwoordig willen 

bedrijven vaak hoog opgeleide mensen binnenslepen, mijn 

voorkeur gaat uit naar iemand met praktijkervaring. Iemand 

die weet hoe een pand in elkaar zit en een elementenbegro-

ting kan opstellen. Dat betekent dat we een gebouw ontle-

den op basis van alle onderdelen uit het bouwtraject en die 

begroten naar de bouwkosten. Die kennis is overigens niet 

alleen belangrijk voor de bepaling van de herbouwwaarde, 

ook voor de toe te passen afschrijvingsmethodiek die bij Be-

drijfseconomische Taxaties in dit kader wordt toegepast, is 

die kennis van belang. Een combinatie van hoog opgeleid 

met praktijkervaring is overigens vast nog beter.” 

Waarde corrigeren
Pieter neemt het stokje weer over. “En voor installaties geldt 

hetzelfde. Bij een staalfabriek bijvoorbeeld bepaal je wat ie-

mand op dit moment zou willen betalen voor een nieuwe 

installatie. Dat is het plafond en vervolgens ga je die waarde 

corrigeren voor het gebruik. Dan heb je rekening te houden 

met de factoren tijd en afschrijving. Denk aan de technische 

afschrijving, zoals slijtage, of aan functionele of economi-

sche afschrijving. Als je te maken hebt met een uniek object, 

dan kijk je of er functionele veranderingen of economische 

invloeden zijn geweest in de periode na aanschaf. Na correc-

tie hou je altijd een restwaarde over. Dat is de gecorrigeerde 

nieuwwaarde uitgaande van een modern equivalent.

Pieter Dikker (l.) en André Bruins (r.) verzorgen samen combi-taxaties, de taxatie van roerende en onroerende zaken voor zowel bedrijfseconomi-
sche als verzekeringsdoeleinden. 

Acteren op hoog niveau en 
onder tijdsdruk

Een combi-taxatie is acteren op hoog niveau en nagenoeg 

altijd onder tijdsdruk. De druk komt niet bij verzekerings-

taxaties vandaan. Daar geldt meestal dat er een pand aan-

gekocht wordt waar je in de loop der tijd naartoe moet. Die 

druk is niet heel groot. Maar juist vanuit de bedrijfsecono-

mische hoek komt de druk. Dikwijls komt Troostwijk immers 

pas aan het einde van een onderhandelingstraject in beeld. 

Een bedrijf is bijvoorbeeld bezig om een ander bedrijf over 

te nemen. Dan willen stake-holders voor de openingsbalans 

van ons weten wat de onroerende zaken en machines waard 

zijn. En daar zit vaak een grote tijdsdruk achter. De closing 

moet immers gehaald worden.” 

Stille reserves boven tafel halen
Vooral bij industriële complexen heeft Troostwijk aantoon-

baar toegevoegde waarde. Pieter: “Wij taxeren niet vanach-

ter ons bureau op basis van een assetlist maar lopen fysiek 

door fabrieken. We zien dikwijls machines die nog uitstekend 

draaien, maar volgens de boekhouder  fiscaal volledig zijn 

afgeschreven. Voor het bedrijf daarentegen functioneren ze 

nog prima. Zo zijn wij in staat om stille reserves boven tafel 

te halen. En het kan ook zijn dat de grondwaarde nu verdrie-

voudigd is. Ook dat maken wij inzichtelijk. In tegenstelling 

tot boekhouders die lineair afschrijven voor zowel machines 

als installaties kijken wij wat op dit moment de nieuwwaar-
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de van een installatie zou zijn. En vervolgens schrijven wij 

technisch, functioneel en eventueel economisch af. Dat be-

palen van die nieuwwaarde zit in ons DNA. We zijn immers 

allemaal als verzekeringstaxateur begonnen.” 

IFRS
“Als verzekeringstaxateur krijg je bij Troostwijk een goede 

basiskennis, waarna je kan doorgroeien”, vervolgt André. “Zo 

kan je je bijvoorbeeld verdiepen in de IFRS. Het vergt wat 

tijd om de IFRS, de taxatiestandaard voor alle beursgeno-

teerde ondernemingen, onder de knie te krijgen, maar zo’n 

studie brengt je wel op een ander niveau. IFRS is een uni-

forme methode van verslaglegging voor beursgenoteerde 

ondernemingen en levert een objectieve waarde op, omdat 

alle bedrijven volgens hetzelfde stelsel gemeten worden. 

Aangezien het geen wet is maar een regelgeving die door 

voortschrijdende inzichten kan wijzigen, is de methode per 

definitie niet statisch. Stonden vroeger alleen eigendom-

men op de balans, tegenwoordig moeten leaseverplichtin-

gen óók geactiveerd worden. Dat geldt bijvoorbeeld ook 

voor luchtvaartmaatschappijen die vliegtuigen leasen. Dit 

soort wijzigingen maakt dat ons vak wel dynamisch blijft.”  

Duurzaamheidsaspecten
“En wat dacht je van al die duurzaamheidsaspecten waar 

je tegenwoordig rekening mee moet houden? Die hebben 

hun weerslag op de herbouwwaarde voor verzekeringen, 

omdat er tegenwoordig andere eisen gesteld worden aan 

het bouwproces. Denk maar aan de installatie van warmte-

pompen. En voor het verkrijgen van een omgevingsvergun-

ning moet je tegenwoordig niet alleen aan Energie Prestatie 

Coëfficiënt-normen voldoen, maar sinds kort ook aan die 

van de MilieuPrestatie Gebouwen. Dat zegt wat over de ma-

terialen die toegepast moeten worden. En mocht je zonne-

panelen vanuit China naar Nederland halen, dan moet dat 

transport in het kader van duurzaamheid gecompenseerd 

worden. Waar wij met z’n allen tegenaan lopen is dat regel-

gevingen vreselijk met elkaar botsen. Toch moet je je klant 

goed adviseren. Stel dat die aangeeft te willen uitbreiden 

met een gebouw dat volledig gekoeld gaat worden. Dan 

moet je je klant erop wijzen dat het wel eens een jaar zou 

kunnen duren eer hij zijn omgevingsvergunning rond heeft. 

En in de tussentijd gaan de kosten gewoon door. Dat is iets 

waar zelden rekening mee gehouden wordt.” 

Unieke carrièremogelijkheden
Dankzij de internationale samenwerking en het hoge niveau 

van het werk biedt Troostwijk unieke carrièremogelijkheden 

voor jonge mensen. Bij ons begint iedere taxateur als ver-

zekeringstaxateur en wordt door een senior aan de hand 

genomen. Die basis om de nieuwwaarde te kunnen vaststel-

len heb je als taxateur gewoon nodig. Daarnaast worden alle 

taxateurs gestimuleerd om een opleiding te doen, zodat ze 

ingeschreven kunnen worden in een van de Registers. Dat is 

een van de redenen waarom het overgrote deel van de taxa-

teurs over kwaliteitscertificaten beschikt, zowel nationaal als 

internationaal.” 

“Het kost veel tijd, het behalen en behouden van al die kwa-

liteitscertificaten, maar je moet je wel beseffen dat het werk 

dat wij doen tegelijkertijd ook ontzettend leuk is”, besluit 

André. “Je komt bij tal van bedrijven over de vloer, van kleine 

super gespecialiseerde organisaties tot grote internationale 

beursgenoteerde ondernemingen. Als taxateur zie je het ge-

hele bedrijf, kom je in iedere ruimte. Zelfs in ruimtes waar ei-

gen medewerkers nog nooit binnen geweest zijn. En iedere 

keer weer heb je met een andere branche en andere mensen 

te maken. We hebben echt een prachtige job. Je zit niet voor 

niets voor het leven bij Troostwijk.” <Register-Taxateur André Bruins is gespecialiseerd in onroerende zaken.

Als RegisterMakelaar-Taxateur is Pieter Dikker gespecialiseerd in 
machinerieën en inventarissen.

RECONDITIONERING

Direct drogen betekent 
geld besparen

Waterschade komt bij de gemiddelde Nederlander eens 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 water-

schades en vochtproblematiek, heeft Joost Rozestraten van 

Droogspecialist al heel wat verschillende situaties meege-

maakt. “Het uitdagende van dit werk is dat je altijd weer met 

andere situaties en verschillende typen 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.”

Vochtschade door kapotte sprinklerbuis
Een distributiecentrum in de buurt van Rotterdam kampte 

onlangs met een grote waterschade. Een heftruck was met 

de mast tegen een sprinklerbuis gereden, waardoor er ra-

zendsnel duizenden liters water uit het systeem waren ge-

lopen. Op een oppervlakte van zo’n 2.000 vierkante meter 

stonden enkele centimeters water. 

Ongewenste gevolgschade
Dit soort lekkages kunnen grote gevolgen hebben. Mate-

rialen kunnen beschadigen en de luchtvochtigheid kan te 

hoog worden in het pand.  De gevolgschade kan nog groter 

zijn en ervoor zorgen dat goederen bijvoorbeeld niet tijdig 

geleverd kunnen worden. Om over het stilleggen van de 

bedrijfsvoering nog maar te zwijgen. Schade-experts weten 

dat het van het grootste belang is om de waterschade snel 

en vakkundig op te lossen.

De oplossing van Droogspecialist
Droogspecialist reed na de melding van deze schade direct 

richting Rotterdam, met een wagen vol droogapparatuur en 

een mobiele droogunit. Omdat er ook een gebrek aan span-

ning was, installeerde Droogspecialist een extra aggregaat 

om in de stroombehoefte te voorzien. De schade-expert was 

snel ter plaatse om gezamenlijk een plan van aanpak te ma-

ken. De natte goederen werden verplaatst naar een aparte 

ruimte om te drogen. Daarna haalden de ingezette veeg-/

zuigmachines het water weg en de mobiele droogmachine 

werd naar binnen gereden. Ventilatoren die droge lucht over 

de vloeren blazen werden aangesloten, zodat de vloer snel 

kon drogen en de te hoge luchtvochtigheid naar beneden 

kon worden gebracht. Slechts enkele uren na het voorval 

was er al bijna niets meer te zien. De ingezette machines de-

den goed hun werk.

Schade beperken
Gelukkig weten de meeste schade-experts de weg naar 

Droogspecialist inmiddels te vinden. Zij zijn er bij gebaat om 

waterschades snel te drogen om zo gevolgschade tot een 

minimum te beperken en ervoor te zorgen dat de bedrijfs-

voering snel weer op het juiste niveau is.

Mobiele droogunit MD 2700
Droogspecialist beschikt over de mobiele adsorptiedroger 

MD 2700 die uniek is in zijn soort. Het is een krachtige dro-

ger op locatie geplaatst kan worden. Het is een industriële 

droger die vaak ingezet wordt in fabrieken, omdat het van 

groot belang is dat de luchtvochtigheid daar stabiel blijft. <

Waterschade distributiecentrum snel gedroogd

Door Joost Rozestraten 
van DroogspecialistMobiele droogunit
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SCHADEBOULEVARD

VKG TOONT NIEUW ZAKELIJK AANVRAAGPROCES TIJDENS VKG PODIUM
Op donderdag 26 september heette VKG ruim 300 adviseurs en verze-

keraars welkom tijdens VKG Podium. Een van de primeurs die tijdens het 

event werden gelanceerd is een geheel vernieuwd digitaal aanvraag-

proces voor de BedrijvenOpvangPolis. Het digitale proces verzamelt alle 

acceptatie- en slotvragen en premiegegevens zodat de klant eenvoudig 

kan ondertekenen. Dat maakt het aanvragen van een zakelijk pakket van 

verschillende verzekeraars nog eenvoudiger. Het thema van VKG Podium 

was ‘Durf’. 

Het evenement begon met de onthulling van VKG’s mystery guest: Joost 

Rigter. Joost vertelde zijn inspirerende verhaal over zijn oogaandoening 

waardoor hij op zijn 26e nagenoeg blind werd. Blind worden vraagt durf 

om daar mee om te gaan. Joost vroeg zijn publiek om een blinkdoek om te 

doen. Dat had een indrukwekkend effect op de beleving van de toeschou-

wers; het zorgt voor een onbewuste verbinding met elkaar.

Lees ook het bericht van 1 oktober op onze site.

STICHTING PIV INTEGREERT MET HET 
VERBOND VAN VERZEKERAARS

CONCORDIA DE KEIZER EN 
EBC NEDERLAND BUNDELEN 

KRACHTEN

Het Personenschade Instituut van Verzekeraars (stichting PIV) integreert per 

1 januari 2020 met het Verbond van Verzekeraars. De activiteiten worden 

ondergebracht bij de sector Schadeverzekeringen van het Verbond onder 

coördinatie van een programmamanager. Beide partijen verwachten op 

deze manier de letselschadeagenda verder te kunnen professionaliseren en 

de slagvaardigheid te vergroten. De komende maanden worden stappen 

gezet om de stichting te beëindigen.

Lees ook het bericht van 8 oktober jl. op onze site.

EBC Nederland werd op 2 oktober jl. onderdeel van Ecclesia Nederland, 

waartoe ook Concordia de Keizer behoort. De overname past in de strategie 

van Ecclesia Nederland om klanten te kunnen adviseren op het gebied van 

inzetbare en tevreden medewerkers. 

De combinatie wordt een top 5 speler in Employee Benefits- en Financiële 

Planningsmarkt in Nederland. Beide organisaties ondersteunen werkgevers 

en werknemers om bewuste keuzes te maken op het gebied van Employee 

Benefits en Financiële Planning. 

 

Lees ook het bericht van 2 oktober jl. op onze website.

90 PROCENT IS GELD KWIJT NA 
OPLICHTING BIJ ONLINE KOOP

1 op de 10 mensen die in 2018 zijn opgelicht bij een online aankoop 

heeft de schade vergoed gekregen. Een derde had na het incident min-

der vertrouwen in digitale veiligheid, 4 op de 10 slachtoffers hadden ook 

emotionele gevolgen na het delict. Dat meldt het CBS in de maand van de 

cybersecurity.

De cijfers komen uit het onderzoek Digitale Veiligheid & Criminaliteit, dat 

het CBS in het najaar van 2018 als pilot heeft uitgevoerd in samenwerking 

met de politie. Voor dit onderzoek werden 100 duizend personen bena-

derd, van wie ruim 38 duizend meededen.

Lees ook het bericht van 7 oktober op onze website.

100 VROUWEN TE GAST OP DE 6E BIJEENKOMST VAN LETSELVROUWEN

MEIJERS EN HEEMZAETHE NEMEN 
SAMEN TORDOIR ASSURANTIËN OVER

VNO-NCW EN MKB-NEDERLAND: 
PLATFORMECONOMIE; HOE LATEN WE 

HET WERKEN

Per 1 oktober 2019 heeft Meijers de zakelijke portefeuille van Tordoir As-

surantiën overgenomen. De particuliere portefeuille gaat naar Heemzaethe, 

specialist in particuliere relaties. Dit is de eerste keer dat Meijers en Heem-

zaethe een overname doen waarbij zij gezamenlijk optrekken.

Voor Meijers vormen de relaties uit de overname een welkome aanvulling 

op de bestaande zakelijke portefeuille. Daniel de Swaan, CEO bij Meijers: 

“Meijers heet de nieuwe relaties van harte welkom. We kijken ernaar uit om 

onze expertise in het zakelijk segment te bewijzen.” 

Lees ook het bericht van 28 september jl. op onze website.

Onder de noemer ‘De platformeconomie; hoe laten we het werken’ heb-

ben VNO-NCW en MKB-Nederland samen met een unieke combinatie van 

techbedrijven, platformgebruikers en ondernemers een brede visie op de 

platformeconomie opgesteld. De visie werd 11 september aangeboden aan 

Premier Rutte en het kabinet door delegatie van ondernemersorganisaties 

die hebben meegewerkt aan het advies. 

Kern van de notitie is dat de platformeconomie schaduwkanten heeft, maar 

vooral ook grote kansen biedt. Die benutten we nu nog onvoldoende, ter-

wijl de ontwikkelingen razendsnel gaan. ‘Concrete platform-experimenten 

moeten helpen snel positie op te bouwen op terreinen waar Nederland 

sterk is. Ook moeten we spelregels en toezicht rond bijvoorbeeld mededin-

ging, arbeidsmarkt en het delen van data op orde brengen voor een beter 

en eerlijker speelveld’ aldus de ondernemersorganisaties.

Lees ook het bericht van 12 september jl. op onze website.

Eind september vond de 6e bijeenkomst van LetselVrouwen plaats. Ook dit 

jaar vond de bijeenkomst plaats bij Hofmans Letselschade in Amsterdam. 

LetselVrouwen is een informele netwerkorganisatie voor vrouwelijke pro-

fessionals in de letselschadebranche en is een platform voor vrouwen die 

werkzaam zijn in de verschillende disciplines van het vakgebied.

Elk jaar is er weer aanwas van nieuwe vrouwen. Dit jaar was het voor de eer-

ste keer uitverkocht en waren er honderd dames!  Inmiddels geheel volgens 

traditie, werd de muziek tijdens de avond verzorgd door DJ Fleur.  Eerdere 

edities van LetselVrouwen gingen over het netwerken zelf en het leveren 

van de perfecte pitch, de impact van de uiterlijke presentatie in het zakelijke 

contact, vrouwelijk leiderschap en het ‘vrouwenhart’. 
Vlnr: Ellen van den Berg, Nadia Haase, Annemiek van Reenen-ten Kate, Ellis Verhoeven, 
Francie Peters en Diny de NeefLees ook het bericht van 27 september jl. op onze website.
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Gerard van Warmerdam NIVRE-re 
werkzaam als senior toedrachton-
derzoeker/specialist voertuigcrimi-
naliteit bij CED Forensic, bereikte 
op 25 oktober de pensioengerech-
tigde leeftijd. Hij zet vanaf deze 
datum zijn werkzaamheden voort bij recher-
chebureau BRS Onderzoek en Advies. 

Op 1 oktober werd Paul 
van Beek benoemd tot 
International Technical 
Director bij AREPA Benelux 
B.V. Hij is al ruim 20 jaar 
werkzaam binnen AREPA. 
Jesse van Leersum, ervaren technisch mana-
ger met veel ervaring in de verzekeringsbran-
che, ging onderdeel uitmaken van het Neder-
landse managementteam. Hij werd benoemd 
tot Technical Operational Director.

De raad van commissarissen be-
noemt Yves Betz met ingang van 
1 december 2019 tot nieuw lid van 
de raad van bestuur. De 48-jarige 
Yves volgt hiermee de heer Stefan 
Sigulla op. Yves Betz neemt de 
verantwoordelijkheid over voor de activiteiten 
van HDI Global SE in Europa, Noord- en Zuid-
Amerika. Hij komt van Zurich Insurance Com-
pany, waar hij lid was van de Duitse directie en 
verantwoordelijk voor de Duitse commerciële 
verzekeringsactiviteiten. 
 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) is voornemens om 
tijdens een buitengewone algemene vergade-
ring van aandeelhouders (BAVA) 
op 30 oktober 2019 Gisella van 
Vollenhoven, die zich onder meer 
bij ING en De Nederlandsche Bank 
tot financieel expert ontwikkelde, 
en Gerard van Olphen (foto) voor 
te dragen als leden van de Raad van Commis-
sarissen van ASR Nederland N.V.

Rob Langezaal is door de minister 
van Financiën benoemd tot lid 
van de raad van toezicht (rvt) van 
de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM). De benoeming is ingegaan 
per 1 september 2019 en geldt 
voor een periode van vier jaar. Hij was van 2007 
tot 2015 directielid van de SNS Retail Bank en 
daarvoor lid van de Raad van Bestuur van de 
Volksbank als Chief Customer Officer (CCO), 
waar hij verantwoordelijk was voor de retailac-
tiviteiten.

De CEO van JLT Nederland Hans 
Liem is per 1 juli jl. benoemd tot 
hoofd van een nieuw op te zetten 
label binnen Marsh: Marsh JLT 
Specialty Nederland. Liem blijft 
directeur van JLT. Binnen Marsh JLT Specialty 
Nederland wordt de bestaande specialty-unit 
van Marsh gecombineerd met die van JLT.

Met ingang van 1 september 2019 is 
Haik de Jong benoemd tot voorzit-
ter van de Raad van Commissarissen 
(RvC) van Scildon N.V. en tot voorzit-
ter van de RvC van Waard Verzeke-
ringsbedrijven. Haik de Jong (1959) 
heeft na zijn studies wiskunde, econometrie en 
actuariële wetenschappen gewerkt als CFO en 
CEO bij diverse verzekeringsmaatschappijen. 

Achmea Schadeverzekeringen N.V. 
en Achmea Pensioen & Levensver-
zekeringen N.V. kennen sinds 1 sep-
tember 2019 een nieuwe statutaire 
directie. Bij beide groepsvennoot-
schappen zijn het verantwoordelijk 
lid van de Raad van Bestuur en de Chief Finan-
cial Officer benoemd tot statutair bestuurder. 
Bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. gaat het 
om Lidwien Suur en Michel Lamie (foto) en bij 
Achmea Pensioen & Levensverzekeringen N.V. 
om Robert Otto en Michel Lamie. Voor deze 
benoemingen is goedkeuring verkregen van De 
Nederlandsche Bank.

Met ingang van 1 septem-
ber 2019 kreeg Sedgwick 
Nederland een nieuwe 
directie, bestaande uit: 
Jeroen Fröhlich (CEO, 
midden), Michiel Jongeneel (links) en Johan-
nes Marinus (rechts). Laatstgenoemden krijgen 
de functie Operationeel Directeur. Jongeneel 
is in zijn nieuwe rol onder andere eindverant-
woordelijk voor de divisies Major & Complex 
Loss (MCL), Expertise en Marine. Marinus blijft 
zich richten op TPA en consultancy-diensten en 
neemt daarnaast ook Personen en Medische en 
Arbeidszaken voor zijn rekening.  

Allianz Global Corporate & Specialty 
(AGCS), de industriële en specialty 
verzekeraar binnen de Allianz Groep, 
kondigt de benoeming aan van 
Emmanuelle Tourneur als Head of 
Finance voor zijn mediterrane regio (kernlanden: 
Frankrijk, Italië, Spanje, Benelux). Ze is in deze 
functie op 1 september 2019 gestart. Onlangs 
was zij IT Tribe-leider voor bedrijfsfuncties bij Al-
lianz Frankrijk. 

Op 2 september heeft Liberty Mutual 
Re (LM Re), onderdeel van Liberty 
Mutual Insurance Group, Hans van 
Oort benoemd in de nieuwe functie 
van Head of Northern Europe. Vanuit 
het regionale hoofdkantoor in Keulen, Duitsland, 
geeft Van Oort vanaf 2 september leiding aan 
deze regio, waarin ook Nederland een belang-
rijke plaats inneemt. Hij rapporteert aan LM Re 
regional head Eric Sugier.   

Register-Expert Dennis Jansen is op 
1 september jl. als senior schade-
expert in dienst getreden bij EMN. 
Hij zal tevens, samen met Wim den 
Ouden, de commerciële kar trekken 

SCHADETRANSFERSSCHADETRANSFERSAGENDA

Maandag 4 november
• Beursborrel Van Traa, VNAB Kenniscen-
trum, Rotterdam

Woensdag 6 november
• NIS, te gast bij RADAR, Ettenleur

Donderdag 7 november
• Marktdiner VNAB

Maandag 11 november
• Certified Fraud Examiner (CFE), 5-daagse 
opleiding, IMF Academy, Amsterdam   

Woensdag 13 november
• ISO 31000 Risicomanagement, 3-daagse 
klassikale training of in-company training, 
IMF Academy, Utrecht          

Zondag 17 november
• FERMA (17-20 november) Aim for the 
Future, Berlijn 

Woensdag 19 november
• DIA Munich (19-21 november), Eisbach 
Movie Studio’s, München

Donderdag 21 november
• Anti-Fraude Professional, schriftelijke 
cursus of in-company training, IMF Academy

Dinsdag 26 november
• am:dag 2019, Van Nelle Fabriek, Rotter-
dam

Maandag 1 december
• Certified Data Protection Officer, 5-daagse 
klassikale training of in-company training, 
IMF Academy, Centraal in Nederland

Donderdag 19 december
• Anti-Fraude Professional, schriftelijke 
cursus of in-company training, IMF Academy

Vrijdag 20 december 
• Verschijning SCHADE magazine 6-2019 

Zie verder www.schade-magazine.nl/agenda. U 
kunt uw evenementen en opleidingen aanmel-
den voor opname in de agenda door een e-mail 
te sturen aan redactie@schade-magazine.nl (de 
redactie behoudt zich het recht voor aangemelde 
evenementen niet op te nemen; aan opname in 
deze agenda zijn geen kosten verbonden).

Astrid is 27 jaar en woont in Eindhoven. In 2015 
heeft ze een Master afgerond binnen de studie 
bewegingswetenschappen. Hierna heeft ze een 
hbo-opleiding fysiotherapie afgerond.

Frits Schulte heeft na ruim veertig 
jaar besloten de markt te verlaten 
na verkoop van de activiteiten van 
zijn laatste initiatief: FleetCollective. 
Schulte (62) zit vanaf juli 1976 in het 
vak en was onder andere insurance-
manager bij PON, directeur van volmachtbedrijf 
VVS en oprichter van adviesbureau Fazit. Daarna 
richtte hij FleetCollective op. Hiermee lag zijn 
laatste grote activiteit op het snijvlak van de 
mobiliteitsbranche en assurantiën.

Mike Holliday-Williams (1970, Britse 
nationaliteit) volgt Adrian Grace 
(1963, Britse nationaliteit) op als 
Chief Executive Officer van Aegon 
in het Verenigd Koninkrijk. Mike 
Holliday-Williams trad op 1 oktober 
2019 in dienst bij Aegon UK. De benoeming tot 
lid van de Management Board en tot CEO van 
Aegon UK moest door de
relevante toezichthouders worden goedgekeurd.

Harry Tehubijuluw 
(2e van rechts), Hans 
Török (rechts) en Menno 
Weehuizen (2e van links) 
hebben hun krachten 
gebundeld in het per 1 september opgerichte 
Kracht! Letselschade. Vanuit vestigingen in Alk-
maar, Hoorn en Vaassen bedienen zij de markt. 
De drie letselschade-experts zitten ieder al meer 
dan 25 jaar in het vak. Harry en Hans zijn naast 
letselschade-expert ook arbeidsdeskundige. 
Hans is bovendien mediator. 

Op 16 september startte Frank de 
Graaf als broker co-assurantie bij 
Mandaat Assuradeuren/Heilbron 
Assurantiën, waar hij vanuit de vesti-
ging in Leusden de co-assurantietak 
zal versterken. De nadruk in zijn werkzaamhe-
den zal liggen op Property broking. Naast deze 
functie heeft hij de rol van secretaris bij een 
branchevereniging in de co-assurantiemarkt, de 
Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS).

Per 1 september jl. is Paul van 
Vlaanderen in dienst getreden als 
rekenkundig expert bij de Bureaus 
Analyse & Rekenen (voorheen het 
RekenBureau). Met de recente uit-
breiding is het totale aantal reken-
kundig experts gekomen op 6. Paul van Vlaande-
ren werkte voorheen als controller. Na een intern 
inwerkprogramma zal hij als zelfstandig rekenaar 
aan de slag gaan.

Anne Marie Towle, de voormalig 
Executive Vice President van JLT 
Insurance management, heeft zich 
gevoegd bij makelaar Hylant Group 

Inc. om daar de nieuw gecreëerde positie van 
Senior Vice President te gaan vervullen. Ze zal 
sturing geven aan global captive solutions. 
Towle gaf leiding aan Jardine Lloyd Thompson 
Group PLC’s captive management unit en nam in 
augustus ontslag bij Marsh.

Bij HDI Global SE (HDI) verandert het 
management van haar Italiaanse 
dochteronderneming (met locaties 
in Milaan en Genua) op 31 oktober 
2019. De nieuwe directeur per 1 no-
vember 2019 is Alberto Bellomi. Hij is momen-
teel Chief Underwriting Officer van HDI Global 
SE, verantwoordelijk voor eigendom, aansprake-
lijkheid, groepsslachtoffers, transport, technische 
verzekeringen, energie en luchtvaart in Italië.

Aegon gaat zijn activiteiten in Zuid- 
en Oost-Europa en Azië bundelen in 
Aegon International. Aegon Interna-
tional wordt op 1 januari 2020 opge-
richt. Ook heeft Aegon het voorne-
men om Maarten Edixhoven, CEO 
van Aegon Nederland, in de Management Board 
te benoemen, onder voorbehoud van goedkeu-
ring van de toezichthouder.

Janwillem Bouma is voorgedragen 
als nieuwe bestuursvoorzitter van 
Centraal Beheer Algemeen Pensi-
oenfonds (APF). Onder voorbehoud 
van goedkeuring door DNB volgt hij 
per 1 november 2019 Huub Hannen 
op. Sinds 2010 was Janwillem Bouma algemeen 
directeur van de Shell pensioenfondsen in 
Nederland. Sinds vorig jaar was hij partner bij 
pensioenadviesbureau Montae.

NN Group kondigt de voorgenomen 
benoeming aan van Tjeerd Bos-
klopper tot CEO Nationale-Neder-
landen ad interim. De benoeming is 
onder voorbehoud van goedkeuring 
door De Nederlandsche Bank en 
wordt naar verwachting begin november 2019 
van kracht. Tjeerd Bosklopper, momenteel Chief 
Transformation Officer (CTO), volgt David Knibbe 
op, die is benoemd tot CEO van NN Group.

KPN heeft aangekondigd Chris 
Figee te zullen benoemen tot CFO 
en lid van de Raad van Bestuur. Chris 
treedt daarom per 1 februari 2020 
af als CFO en lid van de Raad van 
Bestuur van a.s.r. Chris was meer dan 
vijf jaar verantwoordelijk voor Financial Repor-
ting Performance Management, Group Balance 
Sheet Management, a.s.r. Vermogensbeheer en 
a.s.r. Real Estate. a.s.r. zal de komende periode in 
zijn opvolging voorzien.
 
Ton Wouters (Car Cosmetics te 
Breda) is op 1 oktober jl. benoemd 
tot erelid van brancheorganisatie 
FOCWA. Hiermee wil FOCWA haar 
waardering tonen voor zijn jaren-

voor de afdeling Property. Dennis komt van 
Lengkeek, waar hij de functies van Vakgroep-
manager Brand en schade-expert Property 
vervulde. 

Edwin Stulen heeft per 1 september 
de overstap gemaakt naar Von Reth 
Taxatie en Advies in Eindhoven. Hij 
gaat aan de slag als Operationeel 
Manager Taxaties.
Edwin is in 1996 zijn carrière begon-
nen bij PD&W taxaties te Badhoevedorp. In 
2010 is hij als taxateur bij Lengkeek aan de slag 
gegaan.

Lengkeek heeft per 1 sep-
tember het team uitgebreid 
met drie nieuwe medewer-
kers. Menno Maas (rechts), 
die een carrièreswitch 
hoopt te maken vanuit de 
makelaardij, en Jeroen Walraven 
(links), die twintig jaar bij Nationale 
Nederlanden werkte, zijn begonnen 
als taxateur en Mariëlla Mensink 
is begonnen bij het Klantenservice-
team T&I. Zij heeft veel ervaring als accountma-
nager.

Senior Underwriter Technical Lines 
Phil Overdiep (33) is benoemd tot 
Technical Lines Manager Benelux bij 
Chubb. In zijn nieuwe rol zal Phil het 
Technical Linesteam aansturen en verantwoor-
delijk zijn voor het opbouwen en uitbreiden van 
relaties met klanten en makelaars. Phil heeft 
meer dan tien jaar ervaring met bouw- en tech-
nische verzekeringen. Sinds 2018 werkt hij bij 
Chubb als Senior Underwriter Technical Lines.

Advocaat Lennard Esveld 
(links) trad op 1 september 
2019 in dienst bij advoca-
tenkantoor VanNiekerkCie-
remans. Hij specialiseert zich 
in het aansprakelijkheids- en 
verzekeringsrecht. Met de komst van Lennard is 
het team uitgebreid tot 6 advocaten.

De afdeling Sedgwick Product 
Aansprakelijkheid & Recall (MCL) 
kreeg op 1 september een nieuwe 
medewerkster: Sanne Vehof. Ze 
is 31 jaar en is woonachtig in Den 
Haag. In 2013 rondde ze haar Master 
Notarieel Recht af aan de Universiteit van Lei-
den. Een paar jaar later trad ze in dienst bij JLT 
Netherlands. Ze vervulde daar de rol van Partner 
Claims. Ook heeft ze bij Achmea gewerkt.

Vanaf 1 september jl. werd het team 
Personenschade van Sedgwick 
versterkt door Astrid Merkx. Astrid 
zal samen met Jeroen Goeseije 
de subafdeling Zorgschade en de 
dienstverlening binnen Personenschade verder 
vormgeven.
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Verder zijn in dienst getreden: Angelo 
van den Beemt (schade-expert), Niels 
Bramsen (schade-expert), Gerben-Jan 
Geertsma (schade-expert), Hermen 
Troost (Schade-expert), Kees Breg-
man (taxateur), Menno Maas (Taxa-
teur), Jeroen Walraven (Taxateur), 
Jurgen Baumann (Schade-expert), 
Mariëlla Mensink (Intern Accountma-
nager) en Thomas de Vos (Schadebe-
handelaar uClaim).

NN Group benoemt Pieter Emmen 
(1969) per 1 november 2019 als Chief 
Risk Officer (CRO) van 
Nationale-Nederlanden 
Bank. Hij volgt Monique 
Hemerijck op, die besloten 
heeft haar carrière buiten 
Nationale-Nederlanden 
voort te zetten. Pieter Emmen is 
afkomstig van Achmea Bank Holding, 
waar hij sinds 2017 directeur Finance 
en Risk was. 

Per 1 oktober jl. is Arie 
van der Meer Sedgwick 
komen versterken als se-
nior letselschade expert. 
Nadat hij 13 jaar bij de 
gemeentepolitie in Rotterdam en 3 jaar 
bij de rijkspolitie op het eiland Voorne 
heeft gewerkt, is hij in 1991 gaan 
werken bij Nationale Nederlanden, 
alwaar hij intern werd opgeleid in het 
verzekeringsvak.

Per 15 juli 2019 heeft Morena van 
den Wittenboer zich bij 
Sedgwick gevoegd. Zij zal 
vanuit kantoor Eindho-
ven worden opgeleid tot 
expert Personenschade. 
Na haar studie rechten 

inhoud schades. Jurgen 
Baumann heeft in het 
expertise vak al meerdere 
jaren ervaring opgedaan bij 
Crawford, zowel als expert 
brand als varia expert.

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

lange inzet en betrokkenheid bij de ver-
eniging voor schadeherstelbedrijven. 
Ton Wouters was lid in het Algemeen 
Bestuur. Hij wordt opgevolgd door Den-
nis Broerse (Deukland.nl).

Nationale-Nederlanden 
benoemde Bianca Knispel 
(41) tot directeur van 
Nationale-Nederlanden 
Particulieren Schade. Zij 
volgde hiermee Margriet 
Dam op, die haar carrière voortzet 
buiten het bedrijf. Bianca Knispel was 
senior manager Schade, Digitaal en 
Merk bij NN label OHRA.
 
Arian Lengton is per 1 
oktober jl. teruggekeerd in 
de advocatuur en in dienst 
getreden bij Van Traa Ad-
vocaten. Hij zal werkzaam 
zijn in de Verzekering & 
Aansprakelijkheid praktijkgroep. Arian 
is een ervaren jurist en advocaat met 
ruime kennis van het civielrecht en 
verbintenissen- en verzekeringsrecht 
in het bijzonder. Binnen Van Traa zal hij 
zich richten op de brede V&A praktijk, 
inclusief letsel.

Nationale-Nederlanden 
benoemt per 1 november 
Lia Polano tot algemeen 
directeur van Zicht, risico- 
en verzekeringsadviseurs. 
Zij volgt Frank Koeken op, 
die per 1 augustus jl. zijn carrière buiten 
het intermediaire bedrijf 
van NN Group heeft voort-
gezet. Kokke van der Werf, 
nu directeur NN Sparklab, 
volgt Lia per 1 november 
op als directeur Sparen en 
Beleggen.

In oktober zijn er 13 nieuwe 
medewerkers bij Lengkeek 
begonnen. Onder hen is 
Latifa Brahmi als com-
mercieel manager in dienst 
getreden bij Lengkeek. Ook 
Edwin Duwel is Lengkeek 
komen versterken. Hij 
is werkzaam geweest in 
verschillende rollen binnen 
bouwbedrijven. Eddie ter 
Beest  is nieuw als schade-
expert in dienst gekomen. 
Hij is afkomstig van Hansel-
man expertise en inzetbaar 
voor zowel opstal- en 
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aan de Universiteit van  Tilburg is zij 
naar Italië verhuisd, waar zij bij een 
aantal bedrijven werkervaring heeft 
opgedaan. 

Laura van Geest zal per 1 februari 
2020 zal aantreden bij 
de Autoriteit Financi-
ele Markten (AFM) als 
voorzitter. Zij wordt 
benoemd voor vier 
jaar. De benoeming van de nieuwe 
voorzitter is op voordracht van de 
raad van toezicht van de AFM. 

Wim Heeres (67) zal 6 
november het voorzit-
terschap van het Adfiz-
bestuur neerleggen. Hij 
zat sinds de oprichting 
van Adfiz in het bestuur 
van de brancheorganisatie, waarvan 
de laatste 4,5 half jaar als voorzitter. 
Zijn taken zullen worden waargeno-
men door vice-voorzitter Roger van 
der Linden. 

Met ingang van 1 juli 2019 zijn Alex 
de Boer, Josee Tomassen en Jan 
Knikkenberg toegetreden als aan-
deelhouder 
van Von 
Reth Contra 
Expertise. 
Allen zijn al 
geruime tijd 
werkzaam 
binnen het bedrijf.

13 nieuwe medewerkers aangesloten bij 
Lengkeek

Wilt u bij uw volgende transfer 
ook vermeld worden in het 

SCHADE magazine? 

Stuur uw (pers)bericht met foto 
naar onze redactie: 

redactie@schade-magazine.nl. 

Diensten & concepten
• Bereddering, eerste noodhulp, salvage
• Verrichten HCL-stop
• Plaatsen bouwhekken
• Zaakwaarneming na calamiteit
• Slopen en reinigen opstal
• Transport, opslag en reiniging inboedels
• Droging
• Luchtkanaalreiniging
• Schimmelbestrijding
• Geurbehandeling
• Calamiteiten Service Overeenkomst

Op die momenten van chaos kunt u 
in het bijzonder op ons rekenen. Onze 
medewerkers zijn echte specialisten 
die weten wat er nodig is. Ze zijn snel 
ter plekke, inventariseren de situatie, 
coördineren het werk van alle betrokkenen 
en lossen adequaat uw problemen op. 

Met persoonlijke aandacht en oog voor 
alle bijkomende emoties. Samen maken 
we ons sterk voor een goede afloop.

Waarom Dolmans 
Calamiteiten Diensten?
• Binnen maximaal één uur ter plaatse
•  Contacten met alle verzekeraars 

en expertisebureaus
•  Uitgebreide ervaring in én kennis 

van de diverse sectoren.
• Veilig werken staat voorop

Calamiteiten zijn altijd onverwacht en 
onplezierig. Denk aan brand- of stormschade, 
wateroverlast, een explosie of inbraak.

088 - 3656267
dolmans.com

Gegarandeerd
een specialist

Advertentie Calamiteiten Diensten - 230x297mm.indd   1 7-10-2019   13:19:50
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INTERNATIONAL
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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
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SCHADE
MAGAZINE

OPLEIDING
Nieuwe leergang 
Verzekeringslab

VERZEKEREN
Cyberrisico staat niet 
op zichzelf

SOFTWARE
Low-code oplossing voor 
schadeportaal
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Amersfoort  |  Alkmaar  |  Eindhoven  |  Meppel  |  Rotterdam  |  T +31 (0)33 453 50 30

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

CYBER & SOFTWARE


