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Heb ik weer. Dacht ik een interessant interview geregeld te hebben 

voor deze automotive special, gaat de concurrent er ermee aan de haal!

Enkele maanden geleden ging ik naar een bijeenkomst van de Com-

merciële Club. Gewoon, omdat ik eigenlijk altijd wel naar die bijeen-

komsten ga. Bij binnenkomst wist ik niet wat ik zag: de zaal zat werke-

lijk bomvol kerels. Veel bekende, maar ook opvallend veel onbekende 

koppen. Als ik van tevoren de uitnodiging had gelezen had ik geweten 

dat de gastspreker voormalig Formule 1 rijder Robert Doornbos was. 

Je weet wel, degene die vóór Max Verstappen voor het Red Bull-team  

uitkwam. En ja, daar komen blijkbaar heel veel mannen op af.

Ik moet zeggen dat hij een leuk verhaal had. Na afloop dan ook met 

hem afgesproken dat ik hem zou interviewen voor deze automotive-

special. Maar ja, toen viel de uitnodiging van AM op de mat. Zij hadden 

hem weten te strikken voor de afsluiting van de AM-Dag. Tsja, dan ga je 

niet een maandje later ook nog even een interview met hem publice-

ren. Sorry, geen sappig verhaal dit keer. Althans, niet met hem! Geluk-

kig kwamen er ook andere mensen met interessante onderwerpen op 

mijn pad.

Dat is wel een dingetje overigens: waar haal je iedere keer weer nieu-

we, interessante onderwerpen vandaan? In mijn voorwoord van de  

augustuseditie heb ik gevraagd wie zou willen reageren op mijn dilem-

ma met betrekking tot het uitlenen van mijn camper aan vrienden. Zo’n 

vriendschap kan bij schade immers wel een deukje oplopen. Op mijn 

oproep heb ik een aantal leuke reacties gekregen. Twee daarvan heb ik 

in een artikeltje verwerkt. Blader het blad maar eens door.

Nu is het thema van het februarinummer Opleidingen en in april staat 

Letsel centraal. Weet jij een interessant onderwerp gerelateerd aan 

Letsel of Opleidingen waaraan we een lezenswaardig artikel kunnen  

wijden? Mail of bel me maar eens: 06-51490848. Of zal ik de letsel-

schadejurist die op mijn camper-uitleen-dilemma reageerde maar ge-

woon het woord geven?

Heb ik weer

Cindy van der Helm
hoofdredacteur
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Door Cindy van der Helm

Fotografie: Cindy van der Helm

Allianz: ‘We secure your future’

Combineer data en customer 
journey om maatwerk te bieden

Allianz is een technisch en datadriven verzekeraar. Een die zijn beleid op data en feiten baseert. Daarnaast verdiepen 

medewerkers zich in de customer journey. Slim. Door in te spelen op de behoefte van klanten kan met behulp van al die 

data namelijk maatwerk geboden worden. En daar gaat Allianz best ver in, zo blijkt uit het gesprek dat we hebben met 

een aantal sleutelfiguren die belast zijn met Automotive, te weten Branchedirecteur Fleet & Affinity Steven Plug, onder 

andere verantwoordelijk voor commercial underwriting en risk management van de wagenparkportefeuille, Senior 

Branchespecialist Motor Fleet Rob van den Akker, Productmanager Automotive Ruud van Baast en Risk Manager Fleet 

Tom Velthuis.

‘We secure your future.’ Zo luidt de ‘purpose’ van Allianz. En 

die snappen we, nu we met de heren gesproken hebben. 

Om te kunnen anticiperen op alle ontwikkelingen en ver-

anderingen in de markt wordt binnen Allianz veel gedaan. 

Want hoe blijf je relevant voor zowel je klanten, je business 

partners als je medewerkers in een wereld die voortdurend 

in beweging is? “Daarop hebben we een programma ge-

maakt dat een cultuuromslag moet teweegbrengen. Want 

dat is nodig om klanten optimaal te kunnen blijven bedie-

nen.” Aan het woord is Senior Branchespecialist Rob van den 

Akker. “Je hebt tegenwoordig nu eenmaal te maken met 

andere vormen van techniek, omdat alles digitaal gebeurt. 

Het centraal stellen van de klant verdient een andere manier 

van aandacht. Daar proberen we op te anticiperen door de 

interne programma’s die we draaien. Medewerkers krijgen 

bijvoorbeeld de mogelijkheid tot bijscholing via de Xcele-

rate Academy. Hier besteden we aandacht aan nieuwe werk-

methodes en ontwikkelingen; alles wat nodig is om de klant 

centraal te stellen. Denk aan digitale ontwikkelingen, aan 

agile werken.” Branchedirecteur Steven Plug haakt hierop 

in: “De boodschap luidt niet voor niets: het nieuwe normaal 

is het constant aanpassen en veranderen. Alleen zo kan je 

overleven en relevant blijven voor je business partners en 

je klanten. De automotive markt is een echte prijsvechters-

markt. Daar doet Allianz niet aan mee. Wij gaan voor kwaliteit 

en continuïteit. Het draait bij ons om partnerschap en het 

faciliteren en ondersteunen van het intermediair en de eind-

klant. Om preventieadviezen, zodat de kosten van de klant 

omlaag kunnen. We willen dat klanten verzekerbaar blijven. 

Daarom willen wij de samenwerking met de adviseur en de 

klant op alle vlakken optimaliseren. Dat is de reden waarom 

we sterk op data sturen. Naast het standaard productpalet 

praat je met name in het Midcorp segment over maatwerk, 

gebaseerd op de behoefte van onze klant.” 

Ondernemersgeest
Ook al behoort Allianz tot de grote verzekeraars, toch be-

speuren we een sterke ondernemersgeest bij de heren aan 

tafel. Ruimte die ze blijkbaar krijgen binnen Allianz. “Net als 

iedere andere verzekeraar is Allianz actief in verschillende 

distributiekanalen. Onze focus ligt echter op het interme-

diair in de zakelijke adviesmarkt. Voor hen kan Allianz van 

waarde zijn,” aldus Rob. “Wij bieden een zo breed mogelijk 

aanbod. Daarom hebben wij voor klanten met wagenparken 

van 6 tot 20 voertuigen het Bedrijfswagenpakket. Het inter-

mediair waar we mee samenwerken kan eenvoudig via onze 

mkb-portal AllianzBedrijven de personen- en bestelauto’s 

invoeren en offreren. De tool rekent zelf door wat de meest 

optimale combinatie is, rekening houdend met de schade-

vrije jaren op de auto’s. Hier wordt alles dus helemaal digi-

taal afgewikkeld.” 

Steven neemt het stokje over: “Natuurlijk monitoren we wel-

ke risico’s erin komen en of we goed aan de bal zijn qua con-

currentiepositie, resultaten en tariefstelling. Daar moet je 

goed naar blijven kijken. Daarnaast hebben we een speciale 

afdeling waar Rob, Tom en ik werken, Specialist Underwri-

ting & Risk Management Fleet. Daar houden we ons met 17 

man specifiek bezig met het beoordelen van wagenparken 

van 20 of meer objecten. Een transportbedrijf bijvoorbeeld 

heeft een ander risicoprofiel dan een accountantskantoor 

met een groot wagenpark. Dat beoordelen gebeurt aan 

de hand van onder andere schade- en rekenmodellen en is 

maatwerk.”

Hét adres voor wagenparken
Dat Allianz hét adres is voor zakelijke en privé wagenparken 

blijkt uit het hoge aantal makelaars en verzekeringsadvi-

seurs die actief met Allianz samenwerken, namelijk 80 grote 

makelaars en ruim 4.000 provinciale intermediairs. Zij wor-

den deels bediend door buitendienstmedewerkers en deels 

vanuit deskaccountmanagement.

De adviseur en de makelaar maken 
het verschil
“Wij werken altijd nauw samen met het intermediair”, ver-

volgt Steven. “Wat wij eigenlijk doen is de adviseur facilite-

ren voor al zijn oplossingen. Of het nu gaat om werknemers-
Rondetafelgesprek met een aantal sleutelfiguren die bij Allianz belast zijn met Automotive, te weten (v.l.n.r.) Risk Manager Fleet Tom Velthuis, 
Productmanager Automotive Ruud van Baast, Branchedirecteur Fleet & Affinity Steven Plug en Senior Branchespecialist Motor Fleet Rob van den Akker.

Branchedirecteur Fleet & Affinity Steven Plug, onder andere verantwoordelijk voor commercial underwriting 
en risk management van de wagenparkportefeuille van Allianz: “Het gaat niet alleen om de verzekering. Het 
gaat met name om de service eromheen.”



5www.schade-magazine.nl4 www.schade-magazine.nl

VERZEKEREN | AUTOMOTIVE

risico’s, om de fleet of een schadeverzekering, de adviseur 

bedient de klant in het hele spectrum. De adviseur maakt 

het verschil voor de eindklant door onafhankelijk advies te 

geven. Hij kent de klant, de risico’s en de markt. De adviseur 

kan een deel bij ons onderbrengen, of het gehele pakket. 

Want als hij dat wil kan hij werkelijk voor bijna alles bij ons 

terecht. Niet alleen voor schadeverzekeringen, maar ook 

voor verzekeringen op het gebied van ziekteverzuim, inko-

men, pensioen en collectieve schadeverzekeringen voor zijn 

personeel. Het maakt niet uit. Het enige wat we in Neder-

land niet hebben, dat zijn zorgverzekeringen.” 

concurrenten. Goed riskmanagement leidt tot beheersbaar-

heid van de kosten. In de transportwereld bijvoorbeeld is 

dat een groot issue, want de eindklant wil de laagste kosten. 

Maar ook in andere takken van de zakelijke markt geldt dit.

Wat daarnaast natuurlijk ook in het voordeel spreekt is het 

enorme netwerk van Allianz. Hoe groter je als verzekeraar 

bent, hoe meer specialistische kennis je kan bieden en toe-

passen richting de markt. En voor klanten die internationaal 

bezig zijn heeft Allianz ook een internationale tekening, om-

dat ze in meerdere landen vestigingen hebben.

Client Success Management 
Voor leasemaatschappijen en eigenaren van grote wagen-

parken met meer dan 5.000 voertuigen richt Allianz boven-

dien een projectteam in dat zich bezighoudt met wat zij 

noemen het ‘Client Success Management’. Dat projectteam 

is operationeel zolang het contract duurt. Logisch, want er 

veranderen steeds dingen. Het team is samengesteld uit 

medewerkers van Allianz en medewerkers van de klant uit 

hetzelfde vakgebied. Zo werken onder andere klantmede-

werkers, claimshandlers, finance professionals en ict-ers van 

zowel de klant als Allianz samen. 

“Met deze opzet bewerkstelligen wij dat de belangen van 

de klant overeenkomen met onze belangen”, aldus Rob. 

“De claimshandling moet voor beide partijen zo optimaal 

mogelijk zijn. Om tot het beste resultaat te komen zijn we 

continu met elkaar in gesprek. We zien het als een echt part-

nerschap.” 

Klantspecifieke producten voor grote 
wagenparken
Steven vervolgt: “Samen ontwikkelen wij producten en een 

strategie, specifiek voor die ene klant. Dat betekent dat we 

bijvoorbeeld nadenken over andere producten dan alleen 

de WA-dekking die onze klant kan toevoegen aan het lease-

contract. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een dekking voor 

de private leaserijder mocht die werkeloos of ziek worden 

waardoor hij niet meer kan voldoen aan zijn leaseverplich-

tingen. Die kan van zijn plicht ontheven worden door die 

kosten af te dekken middels een verzekering. Op deze ma-

nier helpen wij leasemaatschappijen zich te onderscheiden 

ten opzichte van hun concurrent. Zo denken we ook mee 

over de manier waarop de leasemaatschappij zijn informatie 

bij zijn klant krijgt. Dat kan via de e-mail, maar we kunnen 

er ook een website voor laten ontwikkelen. Of een digitaal 

portal voor de schademeldingen. 

Om de schadelast te beheersen adviseren wij een veilig 

rijden-app, waarin toegang tot social media uitgeschakeld 

wordt tijdens het rijden. Dat is natuurlijk voor leasemaat-

schappijen met een grote hoeveelheid eindklanten van 

belang. De schadelastontwikkeling van verzekeraars is ge-

stegen als gevolg van social mediagebruik en dat zien lease-

maatschappijen natuurlijk terug in de premiestelling. We zit-

ten tegenwoordig nu eenmaal anders in het verkeer. Werd 

je vroeger alleen door de radio afgeleid, nu zitten mensen 

bellend en append in de auto. Sommigen presteren het zelfs 

om een Netflixje te kijken tijdens het rijden of dragen een 

koptelefoon. Afgezien van het feit dat dit onacceptabel is, 

heeft dit gedrag effect op de schadelast.” 

Schadepreventie
Door het gebruik van onder andere social media en mobiele 

telefonie, zijn de ongevallen anders geworden. Een chauf-

feur rijdt ergens achterop omdat hij bezig is met wat anders. 

Daar komt het preventieadvies van riskmanagers zoals Tom 

om de hoek kijken. De service die hij kan bieden is bedrij-

ven bewust maken van de kosten die schade met zich mee-

brengt. Tom: “Uit het schadeverloop valt veel informatie te 

halen. Wij analyseren de schaderegistratie en gaan het ge-

sprek aan met de beheerder van een wagenpark. Een advies 

zou kunnen zijn: schakel multimedia in de wagen uit. Als een 

chauffeur de boordcomputer bedient tijdens het rijden, dan 

heeft hij een verhoogd risico op schade. Als je een bericht 

leest ben je namelijk gemiddeld al drie seconden kwijt van 

wat er voor jou gebeurt. Stel dat je 80 kilometer per uur rijdt, 

dan leg je 66 meter af zonder dat je je daar bewust van bent. 

Dat is wat multimedia met mensen doet. Vergeet niet dat 

een vrachtwagen 50 keer het gewicht heeft van een nor-

male auto. Zo’n kolos staat niet zomaar stil. Daarom is ons 

advies: zorg dat chauffeurs de boordcomputer alleen maar 

kunnen bedienen als ze stil staan. Bewustwording. Daar 

draait het om.

Sommige bedrijven hebben teveel schade. Hoewel ze de 

schade willen terugbrengen – er is nu eenmaal een relatie 

tussen de hoogte van de premie en de schadelast – weten 

ze niet hoe ze dat kunnen realiseren. En als de kosten onbe-

perkt hoog worden, dan zal de ondernemer een oplossing 

zoeken. Daarom kijken wij samen met de ondernemer hoe 

wij kunnen helpen om de premie draaglijk te maken. Het 

moet een win-winsituatie zijn voor de klant, de adviseur en 

voor ons. 

Zo laten wij in een presentatie vaak de getallen zien. Men 

realiseert zich namelijk niet wat voor impact een schade kan 

hebben op de winst van een onderneming. En daar praat ik 

over met de ondernemer en de chauffeurs. Zo heb ik vaak 

een bewustwordingssessie met chauffeurs om ze bewust te 

maken van de kosten rond schade en hoe ze de schadelast 

kunnen reduceren. Dit zijn middelen die we zoveel mogelijk 

inzetten voor wagenparken. 

Wij kijken naar verborgen kosten. Een chauffeur heeft scha-

de gereden met een vrachtwagen. De ondernemer ziet wel 

de rekening van het schadeherstelbedrijf, het topje van de 

ijsberg, maar wat hij niet direct ziet zijn zaken als de kosten 

van stilstand, imagoschade of dat de berijder ziek is gewor-

den. Onder water zitten er veel kostenaspecten aan schade. 

Wees daar alert op. Het gaat niet alleen om de rekening 

van de schadehersteller vanwege die deuk, maar ook om 

de wereld er omheen. Daar zitten je kosten voor de langere 

termijn. Die kosten moet je zien te af te dekken. Wat dacht 

je van milieukosten als er bijvoorbeeld schade is met uitge-

lekte vloeistoffen. Dan moet de berm afgegraven worden en 

de vangrail vervangen. En dat is duur.

Senior Branchespecialist Motor Fleet Rob van den Akker (r.): “De claimshandling moet voor alle partijen zo 
optimaal mogelijk zijn. Om tot het beste resultaat te komen zijn we continu met elkaar in gesprek.”

Verzekeraar moet in een 
veranderende wereld mee 
veranderen om interessant 
te blijven

Met robotisering een hele 
portefeuille eenvoudig en 
kostenefficiënt overzetten

Het intermediair kan dus in feite alles bij één speler parkeren. 

Op de vraag waarom dat dan Allianz zou moeten zijn geven 

de heren aan dat, naast goede en degelijke verzekeringsop-

lossingen, riskmanagers als Tom preventieadviezen kunnen 

aanbieden om de adviseur en de klant te ondersteunen. Een 

extra meerwaarde die ze bieden ten opzichte van een aantal 

Als er veel schade gereden wordt zou een chauffeur bij-

voorbeeld een training kunnen volgen die bijdraagt aan 

de verbetering van het rijgedrag, zoals een manoeuvreer 

schadetraining. Dat kan hij mooi doen in het kader van de 

verplichte zogenaamde ‘code 95’ training, de Permanente 

Educatie om het rijbewijs te behouden.” 

Commissie om schade te beperken
“Maar het is natuurlijk niet alleen het rijgedrag. Er zijn tal 

van aspecten die een rol spelen in de verhoogde schadelast. 

Om in kaart te brengen en uit te leggen wat de risico’s zijn 

worden klanten fysiek bezocht. En wat we vervolgens ook 

wel doen is een commissie instellen als er sprake is van een 

hoge schadelast bij een groot wagenpark. Bij grote onder-

nemingen spelen vaak verschillende belangen. De finan-

cieel manager wil de kosten omlaag, de klantenservice wil 

de klanttevredenheid omhoog, de operationeel manager 

wil zo efficiënt mogelijk zijn. Door naar alle partijen te luis-

teren kan je de belangen samenbrengen. Je kan ze bewust 

maken van de manier waarop er omgegaan moet worden 

met schade en je kan de zogenaamde onderwaterkosten 

inzichtelijk maken. Om van bovenaf tot de werkvloer door 

te dringen, daar heb je een team voor nodig. Je moet men-

sen zien mee te krijgen. Als de organisatie zelf niet naar links 

gaat, dan volgt de chauffeur ook niet.” 

Trend 
De heren worden steeds vaker door de adviseur gevraagd 

om ook aan tafel te schuiven bij de zakelijke eindklant. Het 
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gaat dan met name om klanten met de grotere wagenpar-

ken. Als een klant bijvoorbeeld bij een verzekeraar gecon-

fronteerd wordt met een continuatievoorstel in de vorm 

van een forse premieverhoging en opzoek is naar een ander 

alternatief, dan kan de adviseur ook bij de heren terecht. In 

zo’n geval kan bijvoorbeeld een Risk Manager als Tom met 

de adviseur meegaan om samen met de klant oplossingen 

te bedenken om het wagenpark tegen lagere premie bij  

Allianz onder te brengen. 

“Soms, als de schadefrequentie hoog ligt en ze willen de 

lasten omlaag hebben,” vervolgt Tom, “dan moeten we out-

of-the-box denken om de frequentie en de kosten naar be-

neden te kunnen krijgen. Dan komen we samen met het 

intermediair bij de klant op locatie om te kijken wat ze nu 

al doen om de schadefrequentie te verlagen en wat wij kun-

nen doen om dat voor elkaar te krijgen. We worden ook ge-

vraagd om mee te gaan als een makelaar of adviseur grote 

klanten met een probleem aan boord wil houden.

We bieden daar een verzekeringsoplossing aan voor de 

tijd dat iemand gebruikmaakt van de uitgeleende auto. Via 

 ‘learnings’ passen we langzaam de polis aan. Daarbij kijken 

we natuurlijk niet alleen naar de behoefte van SnappCar of 

de huurders en verhuurders, maar ook naar de winstgevend-

heid. Het moet een combinatie van al die factoren zijn. Mooi 

om aan te kunnen haken bij nieuwe concepten. Al was het 

alleen al vanwege de lering die we daaruit kunnen trekken. 

Instappen op nieuwe ontwikkelingen in de automotive-

branche doen we met name in samenwerking met ons 

hoofdkantoor in München. Daar zit een grote afdeling die 

zich bezighoudt met new mobility. Denk aan Peer-to-Peer 

carsharing platforms. Of Free Floating, waarbij een gebruiker 

een auto online reserveert, ergens ophaalt en op een andere 

plek weer inlevert, zonder dat je bij een verhuurpunt langs 

hoeft te gaan. Allemaal vormen van nieuwe mobiliteit. Op 

welke manier dan ook raken wij betrokken en worden wij 

gevraagd om verzekeringsoplossingen te kunnen bieden. 

Wij kunnen gelukkig bogen op een groot internationaal net-

werk en hebben vaak al ergens in een van de landen een 

initiatief lopen waar we dankbaar van kunnen leren. Kijk, dat 

is weer een voordeel van een grote internationale speler. 

Zo hebben we een voorsprong op ander partijen. Zijn veel 

partijen nog bezig met prijs op dekking, wij zijn al met heel 

andere zaken bezig.” 

Elektrificatie
“Ook zien we dat de trend van elektrische auto’s doorzet. We 

zien een verdere elektrificatie van wagenparken. Met het 

oog op het milieu worden steeds hogere eisen gesteld; op 

termijn worden stadskernen verder afgesloten voor voertui-

gen op benzine en diesel. De Tesla Model 3 is in de zakelijke 

automarkt nu een van de meest verkochte modellen en de 

andere automerken komen nu ook met hun elektrische mo-

dellen. Ook zien we elektrische bestelauto’s en trucks op de 

markt verschijnen. En deze elektrische voertuigen brengen 

ook weer andere dimensies mee. Denk aan schadeoorzaken, 

schadeherstel, batterijen, et cetera.” 

Voelsprieten in de verzekeringsmarkt
“Gelukkig is Allianz op verschillende belangrijke posities 

binnen Nederland vertegenwoordigd om bij te kunnen 

dragen aan ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt. Zo zit 

Steven in het Platform Mobiliteit van het Verbond van Ver-

zekeraars. Gezamenlijk wordt naar wetgeving gekeken. Er 

worden nonconcurrentiële zaken besproken. Maatschappe-

lijke belangen worden in het oog gehouden, want je moet 

met elkaar wel de goede dingen doen. Krachten bundelen 

en inefficiëntie en geldverkwisting voorkomen. Inspelen op 

nieuwe ontwikkelingen kost geld en dat geld moet door de 

klant worden opgebracht.” 

Digitale oplossing voor oversluiten 
portefeuille
Ook binnen de eigen organisatie maakt Allianz grote ontwik-

kelingen door. Niet alleen met betrekking tot het bedienen 

van de klant, ook op het gebied van nieuwe technologieën. 

Zo wordt bijvoorbeeld robotisering ingezet. Niet alleen voor 

kleine wagenparken via de mkb-portal maar ook voor het 

oversluiten van grote wagenparken. Dat geldt ook voor por-

tefeuilles met 60.000 objecten. Dankzij robotisering kan een 

hele portefeuille eenvoudig en kostenefficiënt overgezet 

worden. Snel en met zo min mogelijk handwerk. En de kans 

op fouten is ook nog eens heel klein. 

Customer journey
Kijk, dat is pas ondernemerschap. Samen mogelijkheden 

creëren. “Een verzekeraar moet in een veranderende wereld 

mee veranderen om interessant te blijven”, besluit Steven. 

“Ons belang is een concurrerend en kostenefficiënt pro-

duct bieden. De klant helpen om zijn kosten onder controle 

te krijgen. Doe ik daar niet aan mee, dan prijs ik mezelf uit 

de markt. Ik moet de goede klanten behouden. En als onze 

klanten relatief weinig schade hebben, dan kan ik een rela-

tief goedkope verzekering aan nieuwe klanten aanbieden. 

Stel ik doe als verzekeraar niets aan de schadelastbeheer-

sing, dan wordt mijn product steeds duurder en bijt ik in 

mijn eigen staart. Die balans tussen premiestelling en scha-

delast is dus belangrijk. Het is een win-win, want lagere kos-

ten is ook in het belang van de ondernemer. Het gaat niet 

alleen om de verzekering. Het gaat met name om de service 

er omheen. De customer journey. Daar draait het om. Elke 

dag een beetje beter; voor onze klanten en voor onszelf.” <

Met wereldwijd 93 miljoen klanten en 142.000 medewerkers in 70 landen is Allianz 
een van de drie grootste verzekeraars ter wereld. In Nederland werkt Allianz samen 
met ruim 4.000 verzekerings- en financieel adviseurs. Daardoor kan Allianz nagenoeg 
alle diensten en producten aanbieden om de hele markt te kunnen bedienen en ver-
zekeren. Het enige wat Allianz binnen Nederland niet biedt zijn Zorgverzekeringen. 

De automotive portefeuille is opgedeeld in drie segmenten: Retail, SME en Midcorp. 
Retail behelst de particuliere markt. Onder SME (Small Medium Enterprises) vallen 
onder andere de wagenparken tot 50 objecten. Midcorp houdt zich bezig met bedrij-
ven met 50 tot zo’n 90.000 objecten. Aan die bovenkant zitten onder andere de grote 
leasemaatschappijen van Nederland. 

Via een portal biedt Allianz een oplossing om de standaardzaken voor de wagenpar-
ken tot 20 objecten te kunnen verzekeren: het Bedrijfswagenpakket. Voor het grote 
middensegment daarentegen biedt Allianz (maatwerk)wagenparkoplossingen. 
Dankzij het wereldwijde netwerk kan Allianz ook internationale oplossingen 
aanbieden. 

Risk Manager Fleet Tom Velthuis (l.): “Ik word ook wel door de adviseur gevraagd mee te gaan naar de klant 
om samen met de klant oplossingen te bedenken om het wagenpark tegen lagere premie bij Allianz onder 
te brengen.” 

Productmanager Automotive Ruud van Baast: “Allianz haakt graag 
aan bij nieuwe initiatieven om te kijken wat we ervan kunnen leren, 
zoals het autodeelplatform SnappCar.” 

Elke dag een beetje beter; voor 
onze klanten en voor onszelf

Als een klant bijvoorbeeld te kampen heeft met te hoge 

transportkosten wat veroorzaakt wordt doordat de schade-

last te hoog is, dan kunnen we mee op gesprek. Vaak ziet 

de ondernemer namelijk alleen het topje van de ijsberg: de 

rekening van de schadehersteller. Wij kunnen dan uitleggen 

wat er werkelijk aan de hand is. Zo kan de makelaar zijn klant 

beter bedienen. 

Ik merk regelmatig dat een makelaar verbaasd kijkt als ik de 

mogelijkheden bespreek. Zo kun je door middel van chauf-

feurstrainingen bewustwording creëren, waardoor je de 

schadelast kan verlagen en dus al behoorlijk wat kosten kan 

besparen.”

New mobilities
De automotive markt is enorm in ontwikkeling. Denk aan 

initiatieven als carsharing, ridesharing, elektrificatie, auto-

noom rijden en (private) leasing.

Productmanager Ruud van Baast: “Wij proberen nadrukkelijk 

betrokken te blijven bij ontwikkelingen van dat soort nieuwe 

initiatieven om ervoor te zorgen dat we verzekeringsoplos-

singen kunnen bieden op het moment dat de markt er klaar 

voor is. Daarom haken wij graag aan bij nieuwe initiatieven 

om te kijken wat we ervan kunnen leren. Zo zijn we een paar 

jaar geleden op het autodeelplatform ‘SnappCar’ ingestapt. 
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Het riekt naar fraude

De strijd tegen 
voertuigcriminaliteit

“Eerste gestolen auto met behulp van het Sigfox-netwerk teruggevonden.” Het bericht met deze titel bereikte half juli 

de media, een maand voordat het seminar over voertuigcriminaliteit zou plaatsvinden, waarbij ook het terugvinden van 

gestolen auto’s en de bestrijding van verzekeringsfraude besproken zouden worden. Tal van binnen- en buitenlandse 

bezoekers beschouwden dit dan ook als voldoende reden om af te reizen naar landgoed Zelle in Hengelo, waar het 

seminar afgelopen augustus plaatsvond.

Gerenommeerde sprekers als Mr. Stollenwerck van Adel-

meijer Hoyng Advocaten, Rob Smitskamp en Roy Schouten 

van de Stichting VBV, Thomas Seibel van Heliot, Andreas 

Gutschke van de Berlijnse politie en Thomasz Kozlowski, 

Alexander Hildebrand en Gerrit Walgemoet van Investiga-

tion & Recovery Service (IRS) namen diverse onderwerpen 

voor hun rekening. Onderwerpen als het opsporen van ge-

stolen auto’s, identificatie en preventieve maatregelen om 

auto’s te beschermen tegen diefstal, de juridische implica-

ties van diefstal of verduistering en technische innovaties 

kwamen aan bod. Want de mogelijkheden om gestolen 

voertuigen op te sporen worden met de jaren geavanceer-

der.  

IRS
Gerrit Walgemoet was naast spreker ook gastheer en dag-

voorzitter. Als voormalig rechercheur bij de douane en on-

derzoeker bij een verzekeringsmaatschappij is hij nu al ruim 

20 jaar zelfstandig werkzaam voor verzekeraars, met name 

als het gaat om grensoverschrijdende verzekeringsfraude. 

Zo ondersteunt zijn bedrijf IRS Nederlandse en buitenlandse 

verzekeraars als er – waar dan ook in Europa – sprake is van 

fraudeverdenking. Deze ondersteuning bij fraudeonderzoek 

vindt ook buiten de motorvoertuigenbranche plaats. Daar-

naast helpt IRS binnenlandse en buitenlandse politiekorp-

sen bij de opsporing van gestolen voertuigen. Het bedrijf 

werkt in heel Europa in opdracht van verzekeraars, lease- en 

verhuurmaatschappijen, alarmcentrales en leveranciers van 

opsporingssystemen/voertuigvolgsystemen. De clientèle 

bestaat daarnaast uit particulieren die in het bezit zijn van 

exclusieve oldtimers, campers en boten.

Samen met het Duitse, in motorvoertuigen gespecialiseerde 

expertisebureau Huesges Group maakt Walgemoet deel 

uit van het opleidingsinstituut TWA (Technische Weiter-

bildungs Akademie). De meeste kennis op het gebied van 

forensisch onderzoek naar motorvoertuigen is volgens Wal-

gemoet in het buitenland te halen. “Vooral Oostenrijk loopt 

hierin voorop,” aldus Walgemoet. “Deze kennis zetten we in 

bij het bestrijden van criminaliteit met betrekking tot rijden-

de en varende objecten.” Walgemoet is lid van de IAATI, de 

International Association of Auto Thief Investigators, en de 

GMI, de Global Marine Investigation. Gericht op boten dus. 

Maar locatiebepaling is de discipline waarin hij echt gespe-

cialiseerd is.

Track2Data
Samen met Inter-data BV, een bedrijf dat zich specialiseert 

in techniek omtrent voertuigvolgsystemen, heeft IRS op 

basis van jarenlange opsporingservaring een portaal ont-

wikkeld, het Track2Data-portaal. Dat is ontwikkeld om re-

chercheurs bij het opsporen van voertuigen of objecten te 

ondersteunen. Om de locatie van een voertuig te kunnen 

bepalen maakt IRS gebruik van minimaal drie verschillende 

opsporingstechnieken, waarbij het bedrijf de keuze heeft 

uit Sigfox, GPS, GSM, RF, WiFi of LoRa. LoRa, dat voor Long 

Range staat, is een soort radiosignaal. De kwaliteit van het 

voertuigvolgsysteem wordt volgens Walgemoet met name 

bepaald door de manier waarop opsporingstechnieken 

worden ingebouwd. Zo kunnen in één kastje meerdere 

technieken verwerkt worden. 

Sigfox
Het nieuwe netwerk van Sigfox valt te vergelijken met een 

GSM-netwerk. Aangezien er nauwelijks abonnementskos-

ten zijn en er geen simkaart aan te pas komt waardoor er 

geen roamingkosten zijn, is het Sigfox-netwerk veel be-

taalbaarder dan een gewoon GSM-netwerk. Het grootste 

voordeel is echter dat het Sigfox-signaal op dit moment 

niet te jammen is met GPS- of GSM-jammers. Hoewel Sig-

fox door IRS gebruikt wordt om voertuigen op te sporen, is 

het voor meer dan alleen voertuigbeveiliging in te zetten. 

Ook alarminstallaties, rookmelders, spanningsbeveiligings-

systemen en watersensoren kunnen er gebruik van maken. 

Van oorsprong is Sigfox namelijk ontwikkeld voor het Inter-

net of Things (IoT) en het kan op laag stroomgebruik kleine 

beetjes data over langere afstand uitwisselen tussen ob-

jecten en systemen. Het Sigfox-netwerk is op dit moment 

bijna volledig dekkend in Europa, de laatste 20% zal binnen 

nu en een jaar wel aangelegd zijn. Daarmee wordt Sigfox 

een belangrijke speler in de strijd tegen voertuigcriminali-

teit. Een criminaliteit die in opkomst is.

Repatriëring
De meeste bedrijven die gestolen voertuigen repatriëren 

werken op afstand en schakelen vervolgens een bergings-

bedrijf in om het voertuig op te halen. IRS daarentegen 

verzorgt naast de opsporing ook de repatriëring als auto’s 

zich in het buitenland bevinden. Walgemoet: “Daarbij wij-

ken wij dus af van wat anderen doen. We werken niet alleen 

op papier, maar gaan naar de locatie toe en bekijken het 

voertuig ter plaatse. Zo ontdekken we bijna altijd wel een 

onregelmatigheid. 

Een voorbeeld: onlangs werden wij door een Nederlandse 

expert ingeschakeld om voor een Nederlandse verzekeraar 

een vrachtwagencombinatie, die in Duitsland was gesto-

len, terug te halen. De combinatie was door de Belgische 

politie in België aangetroffen, volgens zeggen met valse 

nummerplaten. Of wij naar België wilden afreizen om die 

combinatie te repatriëren. Er zat wel een trailer aan vast, 

maar dat was helaas een Belgische trailer en niet de uit Ne-

derland gestolen trailer. De politie was de vrachtwagencom-

binatie op het spoor gekomen omdat de combinatie daar 

een aantal weken op een parkeerplaats had gestaan. Daarop 

had de politie het chassisnummer nagetrokken. Vervolgens 

zijn wij naar België afgereisd om de vrachtwagen op te ha-

len. Ter plaatse ontdekten we dat er Spaanse nummerplaten 

op de vrachtwagen en trailer zaten. De Belgische politie had 

inmiddels aan de hand van het chassisnummer vastgesteld 

dat het om een trailer van een Belgisch bedrijf ging en had 

de trailer al bijna aan de eerste eigenaar overgedragen. Iets 

wat wij echter net op tijd konden voorkomen. Vervolgens 

ontdekten wij dat de trailer weliswaar voor het eerst in Bel-

gië was ingeschreven, maar dat het Belgische kenteken niet 

goed was overgeschreven. De trailer was blijkbaar niet goed 

Advocaat Stollenwerck beet het spits af met een lezing.

Rob Smitskamp en Roy Schouten van de Stichting VBV.

Door Cindy van der Helm

Fotografie: Gerard van 
Warmerdam

Sigfox wordt een belangrijke 
speler in de strijd tegen voertuig-
criminaliteit
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afgemeld. Toen we daar dus achterkwamen konden we niet 

alleen de vrachtwagen, maar ook de trailer terugkrijgen. Als 

wij niet naar België waren afgereisd om alles uit te zoeken, 

was de trailer naar dat Belgische bedrijf gegaan. 

‘Valse’ nummerplaten op eigen vrachtwagen
De politie was er bovendien vanuit gegaan dat het om 

valse Spaanse nummerplaten ging. Met behulp van het 

IAATI-netwerk konden wij uitzoeken op wiens naam deze 

Spaanse platen stonden. En zo ontdekten we dat de combi-

natie op naam van een Spaans bedrijf geregistreerd stond. 

Dat Spaanse bedrijf konden we vervolgens weer in relatie 

brengen met de Nederlandse verzekerde, die de diefstal had 

aangegeven. Vraag is natuurlijk: hoe kwamen die Spaanse 

nummerplaten van de verzekerde na diefstal op zijn eigen 

voertuig? Het onderzoek loopt nog, maar het riekt naar 

fraude.”

Informatie(verlies)
Je mist dus belangrijke informatie, als je niet ter plaatse gaat 

kijken. Een andere wijze waarop informatie veelal verloren 

gaat, is het verkeerd omgaan met het motormanagement en 

de voertuigsleutels na diefstal. Uit motormanagement volgt 

informatie over bijvoorbeeld de elektronica, het motornum-

mer en tijdstippen van gebruik. Uit voertuigsleutels kan je 

informatie halen over het chassisnummer, de buitentempe-

ratuur, inhoud van de brandstoftank en kilometerstand.

Fraude of reguliere diefstal?
“Bij diefstal kan een dief de sleutelcode op afstand uit een 

sleutel halen waarna de dief zo met de auto kan wegrijden”, 

licht Walgemoet toe. “Als eigenaar kan je niet aantonen hoe 

het voertuig is weggenomen, want de historie is niet te tra-

ceren. Als wij daarentegen de gestolen auto aantreffen, dan 

kunnen wij bepaalde zaken vaststellen aan de hand van het 

motormanagement. Maar het is dan wel zaak eerst naar het 

motormanagement te kijken alvorens de auto weer te star-

ten. Zo heb je altijd een sleutel nodig om een auto weer van 

zijn plek te kunnen krijgen, nadat de motor van de auto na 

diefstal is uitgezet. Of er gebruik is gemaakt van een derde 

sleutel of van een originele sleutel, dat is informatie die je 

terugvindt in het motormanagement. Als wij kunnen bewij-

zen dat er een derde sleutel gebruikt is om de auto opnieuw 

te starten, dan heb je aangetoond dat verzekerde niet bij de 

diefstal betrokken is. Stel dat je maanden later die auto aan-

treft en hij is gebruikt met een van de originele sleutels, dan 

heeft verzekerde wat uit te leggen. Zo kan je vaststellen of er 

sprake is van fraude of reguliere diefstal.” 

optie om bij een vakhandelaar te kopen. Wanneer een voer-

tuig van zo’n vakhandelaar gestolen blijkt te zijn, geniet je 

als koper zowel straf- als civielrechtelijke bescherming, maar 

alleen als je de benodigde documenten, waaronder de fac-

tuur, kan tonen.

Een ander probleem kan zijn dat je de auto aantreft zonder 

de airbags die oorspronkelijk in het voertuig zaten. Ook dat 

soort zaken zoeken wij uit. Want als zo’n auto door de verze-

keraar verkocht wordt, moet de verzekeraar natuurlijk wel 

weten in welke staat de auto verkeert en welke accessoires 

erin zitten op het moment dat de auto de verkoop in gaat. 

Stel je voor dat er een ongeval ontstaat, zonder dat er air-

bags in de auto zitten. Dan heeft de verzekeraar heel wat uit 

te leggen. Vandaar dat wij het motormanagement uitlezen, 

voordat de auto weer in omloop gebracht wordt.”

VIN-INFO
Voor voertuiginformatie gebruikt IRS data van VIN-INFO. Hier 

kunnen online zaken als het schadeverleden, de kilometer-

standen en internetrecherche, opgevraagd worden. Deze 

informatie wordt uit een unieke voertuigdatabank gehaald. 

Een van de grootste in Europa waarin ook alle Amerikaanse 

voertuigen terug te vinden zijn.

Dit onderzoek, dat gewoon per e-mail bij Gerrit Walgemoet 

aangevraagd kan worden, wordt uitgevoerd op basis van 

het chassisnummer. Zo had hij onlangs een opdracht van 

een garagebedrijf dat in de veronderstelling was een Roe-

meense auto te kopen. “Voor het vergaren van informatie 

over een auto uit het buitenland heb je normaliter zo een 

dag nodig”, vervolgt Gerrit. “Op basis van de toegestuurde 

Roemeense documenten kon ik echter binnen een halfuur 

aantonen dat de auto vanuit de fabriek in Polen terechtge-

komen was, maar voor het eerst in Nederland op kenteken 

gezet was. Zo’n onderzoek met behulp van de voertuigdata-

bank kost slechts 25 euro. Het is ook mogelijk direct online 

credits te kopen. De kostprijs gaat dan fors omlaag.” 

Ontwikkelingen
Op dit moment wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van 

een VIN-SCAN. Door het chassisnummer op de auto of op 

papier te scannen wordt de gevraagde informatie direct 

zichtbaar in de app. Vervolgens kan de klant daar data aan 

verbinden. Verzekeraars kunnen er eigen informatie of an-

dere bestanden aan koppelen. Alle informatie wordt ten 

slotte geautomatiseerd in rapportvorm opgeleverd. 

Passief voertuigvolgsysteem ‘Multi-Tracker’
Naast het opsporen, repatriëren en achterhalen van voer-

tuighistorie houdt IRS zich bezig met preventie. Gerrit is na-

melijk een van de bedenkers van passieve voertuigvolgsys-

temen, iets waar in 2014 een prijs mee gewonnen is op de 

Eerste gestolen auto met behulp van het 
Sigfox-netwerk teruggevonden

Sigfox speelde rond de zomer een hoofdrol in een ‘nieuwe doorbraak in opsporings-
land’, want er werd een in Düsseldorf ontvreemde auto opgespoord en in Venlo te-
ruggevonden door middel van een Sigfox-signaal. Volgens IRS gaat het om de eerste 
gestolen auto ter wereld, die met behulp van het Sigfox-signaal werd teruggevonden. 
De opsporing van deze gestolen Range Rover was een samenwerking tussen diverse 
Europese bedrijven: Inter-Data BV, Investigation & Recovery Service, IKOM-Beratung, 
Heliot en Chipfox. Daarmee is Sigfox een belangrijke speler in opkomst in de strijd tegen 
voertuigcriminaliteit.

Gerrit Walgemoet van Investigation & Recovery Service (IRS) was dagvoorzitter en een van de sprekers.

Het seminar was goed verzorgd.

Gaat het om fraude 
of reguliere diefstal?

“Het gebeurt regelmatig – namelijk in 15% van de gevallen – 

dat we voor diefstal op pad gestuurd worden en vervolgens 

fraude ontdekken. Of we ontdekken onregelmatigheden 

(30%). En soms heb je te maken met slachtoffers, bijvoor-

beeld als je na het traceren van een gestolen auto bij een 

gezin uitkomt, dat te goeder trouw is. In zo’n geval heeft de 

dief het gestolen voertuig omgekat en vervolgens verkocht. 

Wat er dan gebeurt, verschilt per land. In Duitsland geldt: 

eens gestolen blijft gestolen. Er worden geen eigendoms-

rechten ontleend aan gestolen goed. In Nederland gelden 

echter andere regels. Hier heb je als particulier natuurlijk de 

IAA in Hannover. Het passieve voertuigvolgsysteem is onder 

de naam Multi-Tracker in Europa op de markt gebracht.

“Het passief volgen en met meerdere technieken werken is 

ontstaan uit een samenwerking met de politie Amsterdam. 

De toenmalige coördinator voertuigcriminaliteit Theo Vaal 

kwam naar ons toe met een pakket van eisen voor de ‘lok-

fiets’. En zo ontstond de eerste lokfiets in Amsterdam die 

gebruikmaakt van GPS, GSM, LBS en RF. Later hebben we er 
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Half november werd Gerrit Walgemoet verkozen tot winnaar van de IAATI Award 2019. 
De International Association of Auto Thief Investigators (IAATI) reikt eens per jaar een 
Award uit aan de partij die zich bewezen ingezet heeft voor de branche. De leden van 
IAATI, waaronder fraudecoördinatoren en schadeonderzoekers, hebben Walgemoet 
voorgedragen vanwege zijn 24/7 inzet, innovatief vermogen en mooie resultaten.

Walgemoet wint IAATI Award 2019 

een uitbreiding voor gemaakt die ervoor zorgde dat de dief 

of heler tijdens het fietsen automatisch de accu bijlaadde. 

Deze formule was zo succesvol dat vervolgens de Multi-Trac-

ker is ontstaan.”

“Die tracker werkt omdat ‘ie niet werkt”, begint Gerrit nogal 

geheimzinnig de toelichting op de werking van de Multi-

Tracker. “Het boevengilde ‘sweept’ een auto met een GSM-

finder. Dan lopen ze rond het object om een mogelijk aan-

wezig voertuigvolgsysteem te vinden. Een actief systeem 

hebben ze snel gevonden en gedemonteerd. Deze Multi-

Tracker daarentegen is niet te vinden met een GSM-finder. 

Maar wij kunnen ‘m daarentegen wel tracken. En zo kunnen 

wij auto’s terugvinden.

Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat de Nederlandse verzeke-

raars nog steeds actieve voertuigsystemen eisen terwijl het 

al jaren bij alle deskundigen in Europa bekend is dat pas-

sieve systemen veel goedkoper zijn en betere resultaten 

opleveren.

Nederland heeft de SCM, de Stichting Certificering Motor-

voertuigen. Deze stichting certificeert onder andere voer-

tuigvolgsystemen en zogenaamde peilzenders, zoals de  

PS 01.

Het kost echter redelijk wat geld om systemen bij de SCM te 

certificeren en voor iedere verandering of verbetering moet 

opnieuw betaald worden. Het netwerk Sigfox heeft daarop 

besloten de Duitse TÜV de opdracht te geven om alle Sigfox-

systemen te keuren en in een klasse in te delen. Niet gecer-

tificeerde systemen worden door Sigfox niet in het netwerk 

geaccepteerd. Zo behoudt het netwerk zijn kwaliteit. Het 

grote voordeel van de keuring door de TÜV is natuurlijk niet 

alleen minder kosten, maar vooral dat je flexibel bent omdat 

je direct op nieuwe ontwikkelingen kunt inspelen.    

Bezoekers uit binnen- en buitenland waren naar landgoed Zelle in Hengelo afgereisd om het seminar over 
voertuigcriminaliteit bij te wonen.

Internationale samenwerking bij 
grootschalige autobusdiefstallen 

Er loopt een grootschalig onderzoek naar autobus-
diefstallen in Europa aangezien er zo’n 35 autobussen 
in Duitsland gestolen zijn. Die bussen zijn na diefstal 
in Nederland omgekat en verscheept naar Arabië, 
Turkije en Griekenland. Bij dit onderzoek wordt op 
internationaal niveau samengewerkt tussen publieke 
en private partijen, waaronder schadeonderzoekers 
van verzekeraars. Zo is IRS door Duitse verzekeraars 
ingeschakeld, waarop een aantal verdachten kon wor-
den aangehouden. En nu kunnen de bussen terug-
gehaald worden. Op vrijdag 22 november kwam de 
eerste bus uit Dubai in Nederland aan. 

Sinds ruim een jaar zijn we bezig met deze nieuwe techniek 

waar we het Sigfox-netwerk voor gebruiken. Die Multi-Trac-

ker in combinatie met Sigfox is op dit moment niet te jam-

men en werkt dus altijd. Nog even wachten, en heel Europa 

is afgedekt met het Sigfox-netwerk, iets waar partijen als 

Heliot hard aan werken. Dan kunnen we nog grotere stap-

pen maken in de strijd tegen voertuigcriminaliteit.” <

 Reeds meer dan 25 jaar
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Reeds meer dan 25 jaar

PARTIJGOEDEREN 
met brand- of waterschade?

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

Door Cindy van der Helm

Fotografie: Cindy van der Helm

Product recall

Dit overkomt mij toch zeker niet
BosBoon Expertise breidt zijn diensten uit. Zaten we in eerdere edities van het SCHADE magazine met letselschade-expert 

Leon Aelmans, die tot onze grote schrik onlangs plotseling is overleden, en met transport-/goederenexpert Willem van 

Tongeren om tafel, vandaag spreken we in het kader van de nieuwe dienst ‘product recall’ met Herman van Velsen en Wim 

Campman. Twee experts die hun sporen verdiend hebben op het gebied van aansprakelijkheidszaken. Herman houdt zich 

sinds jaar en dag bezig met bouw gerelateerde aansprakelijkheidszaken, Wim met productaansprakelijkheid.

“Met het aantrekken van Wim Campman zet het bedrijf indi-

rect een eerste stap naar verjonging op het gebied van Aan-

sprakelijkheid”, aldus Herman van Velsen. “Ik snap de verwar-

ring, want Wim is inderdaad de jongste niet meer. Maar wat 

ik er wel mee wil zeggen is dat BosBoon Expertise met het 

aantrekken van Wim meer kennis en capaciteit heeft bin-

nengehaald. Die kennis kunnen we gezamenlijk overdragen 

op een jongere garde die uiteindelijk het stokje zal overne-

men. Met de eerste van de ‘jongere garde’ zijn we overigens 

al in gesprek...”

Herman zelf pakt naast zijn bestuurstaken en specialisme 

overheidsaansprakelijkheid veel generieke schades op. 

“BosBoon Expertise is een middelgroot expertise bureau. Wij 

proberen onze dienstverlening te verbreden door discipli-

nes aan elkaar te verbinden. We kijken waar opdrachtgevers 

behoefte aan hebben en voegen dat stukje toe aan onze 

dienstverlening. Van origine was BosBoon Expertise een 

technisch bureau met bouw- en werktuigbouwkundigen. 

Maar soms liepen we tegen letselschade aan. Die discipline 

hebben we aan boord gehaald. In de transportsfeer kom je 

contaminatieschades tegen. De kennis van dit soort schades 

– die ook bij recall spelen – is dus al in huis. En nu kunnen we 

met Wim de verbinding maken met recall. En de versterking. 

We halen een oude rot binnen en verbreden zo de basis, 

want vanuit aansprakelijkheid in de bouw gaat BosBoon Ex-

pertise nu ook naar aansprakelijkheid in productieomgevin-

gen waar ook financieel economische belangen aan de orde 

komen. En ook letsel. Ook gevolgschade. Ook nadeelcom-

pensatie. Overheidsaansprakelijkheid dus. Dat is overigens 

de kennis waar ik in 2014 mee binnenkwam. Die kennis met 

betrekking tot nadeelcompensatie had ik opgedaan vanuit 

de Noord/Zuidlijn. En nu nog werkt BosBoon Expertise voor 

grote gemeenten als Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Met 

al die nieuwe kennis aan boord kunnen we als team de han-

den ineenslaan.”

Recall lijkt een trend
Wim Campman, die al vanaf 1988 in het wereldje rondloopt, 

startte na een directiefunctie bij Thomas Howell en Craw-

ford onder de naam AEC experts zijn eigen bureau. Daar 

pakt hij voor tal van branches aansprakelijkheidsschades 

op, waaronder veel productaansprakelijkheidsschades. En 

daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in recallschades, iets 

wat volgens hem een stijgende trend lijkt. “Het aantal recall-

schades groeit, met name als het gaat om food gerelateerde 

schades. Maar ook op het gebied van non-food worden veel 

producten teruggehaald. Er liggen zoveel verschillende oor-

zaken aan recall ten grondslag. Denk aan het gebruik van 

een verkeerde grondstof, een productiefout of contaminatie 

met een bacterie. Bij veel terughaalacties is de consumen-

tenveiligheid in gevaar. Maar het gebeurt ook dat er geen 

levensbedreigend risico is. Bijvoorbeeld omdat simpelweg 

de smaak van een product niet klopt.

Een mooi voorbeeld van zo’n niet-levensbedreigende situ-

atie maar toch een recall was een terughaalactie van een be-

paald soort limonadesiroop. Reden? De sinas smaakte niet 

naar sinaasappels, maar naar mandarijnen. Die limonade 

leverde geen enkel risico op, maar de smaak klopte gewoon 

niet. Datzelfde geldt voor de terughaalactie van een enorme 

voorraad zakken chips. Ook daarvan klopte de smaak mar-

ginaal niet. En dat was een aantal multi-users opgevallen. Je 

weet wel, mensen die meer dan twee zakken van 200 gram 

chips per dag eten. Die hadden er een klacht over ingediend, 

waarop de fabrikant besloot de zakken chips terug te halen.”

Op de vraag hoe zo’n proces in zijn werk gaat geeft Wim aan 

dat recall maatwerk is. Hoe het proces exact verloopt hangt 

bijvoorbeeld af van de ernst van de situatie. “Op het moment 

dat er gevaar dreigt voor de volksgezondheid, dan moet de 

NVWA, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, binnen 

vier uur ingeseind worden. Doe je dat niet, dan krijg je een 

boete. 

Hoe je het ook wendt of keert, het is hard werken om alle 

informatie boven tafel te krijgen: om welke productiedata 

gaat het, wat ging er mis, wie is erbij betrokken, moeten de 

autoriteiten geïnformeerd worden, moet er een advertentie 

aangeleverd worden voor de publicatie in de krant? Daar-

naast moeten er brieven of e-mails uit. Afnemers moeten 

immers op de hoogte gesteld worden. Zij moeten er voor 

zorgen dat het product uit de schappen gehaald wordt. Bij 

een zogenaamde stille recall zijn er geen consequenties 

voor de volksgezondheid en merkt de consument meestal 

niet eens dat een product teruggehaald wordt. Denk aan 

de chips met een andere smaak en de limonadesiroop met 

mandarijnensmaak. Normaliter merk je daar als consument 

niets van. In het geval van de chips is er overigens wel gepu-

bliceerd, want er kwamen klachten over de smaak binnen. 

En dan moet je daar iets mee als fabrikant. Al was het maar 

om imagoschade te beperken.” 

Tailor-made recallhandleidingen 
Een van de taken van Wim is tailor-made recallhandleidin-

gen schrijven. Dat is iets wat van tevoren door hem opge-

pakt wordt. Niet één A4-tje, maar soms wel 40 tot 50 pagi-

na’s waarin stap voor stap is vastgelegd wie wat moet doen. 

En dat moet ook, want als er een recall is, dan is er vaak 

ook paniek. Als een bedrijf het daarentegen goed geregeld 

heeft, dan is er een crisisteam dat van tevoren geoefend 

heeft of op z’n minst weet wie waarvoor verantwoordelijk 

is in een crisissituatie. Dat recallteam zal acties uitzetten, 

taken verdelen en vastleggen wat er bij zo’n taak hoort. Zo 

moet er antwoord gekregen worden op vragen als: wat is 

de klacht, hoe kan die klacht ontstaan zijn, om hoeveel pro-

ducten gaat het, aan wie zijn die producten geleverd? 

Herman van Velsen (l.) en Wim Campman (r.), twee experts die hun sporen verdiend hebben op het gebied van aansprakelijkheidszaken.

Recall lijkt een trend

Is een bedrijf hier niet op voorbereid, dan kan er een expert 

benoemd worden die er wel ervaring mee heeft. Iemand 

als Wim. Wim was al enige jaren werkzaam als recall-expert 

toen hij begin jaren ‘90 een van zijn grootste recallzaken 

kreeg: stukken glas in een bierflesje. 

Op de vraag wat er dan exact gebeurt geeft Wim aan dat 

het crisisteam bijvoorbeeld ieder uur bij elkaar komt om de 

voortgang te bespreken. Op basis van de resultaten worden 

nieuwe acties uitgezet. En zo bouw je de logistiek met alle 

maatregelen er omheen op. Voor bijvoorbeeld de publiciteit 

wordt vaak een deskundig communicatiebureau ingescha-

keld. Want die recalladvertentie moet op tijd aangeleverd 

zijn bij de dagbladen. Soms moet er een persconferentie 

worden georganiseerd. Medewerkers moeten getraind wor-

den om met de pers te praten. Daarnaast moet de NVWA 

niet alleen binnen vier uur geïnformeerd worden, er moet 

ook een volledig rapport klaarliggen.

Recallverzekering
“Net als bij cyber denken de meeste bedrijven dat zij nooit 

met een recallactie te maken zullen krijgen. En dat terwijl 

recall iedereen kan overkomen. Gelukkig heeft een aantal 
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fabrikanten wel degelijk een recallverzekering. In zo’n geval 

benoemt de verzekeraar de expert. Die neemt vaak de lead. 

Het mooie daarvan is dat zo’n bedrijf over recall heeft nage-

dacht, dat er – meestal dan – een recallplan ligt. 

Mocht een bedrijf geen verzekering hebben en er is scha-

de, dan is het zaak snel naar de tussenpersoon of makelaar 

te stappen. Want ook al heb je geen recallverzekering, als 

onderneming kan je voor eigen rekening een recall expert 

inschakelen. Zo werkt Wim – al dan niet via een makelaar – 

ook voor bedrijven die deskundig begeleid willen worden 

wanneer ze met een terughaalactie geconfronteerd wor-

den, maar die geen recallverzekering hebben. 

“Een sprekend voorbeeld is een producent van speciaal-

bieren die gebruik had gemaakt van een fles waar iets mis 

mee was. De bodem kon er namelijk uit ploffen. Dat bedrijf 

Automotive

Wim is in het verleden ook wel eens betrokken geweest bij een recallactie in de automotive sfeer. Bijzonder, want 
de meeste terughaalacties in de automotive worden door de fabrikant zelf gedaan. Alle eigenaren zijn immers te 
herleiden. Een enkele keer wordt de hulp van een recall-expert ingeroepen. Zo ook toen er water in remvloeistof 
terechtgekomen was. “Dat was een gevaarlijke situatie, want op water kan je niet remmen”, legt Wim uit. “Maar hoe 
weet je nu in welke auto die betreffende remvloeistof is gegaan. Er is een advertentie opgesteld en we kregen tal van 
meldingen. Ook van mensen die dachten op deze manier aan gratis remvloeistof te kunnen komen. Gelukkig konden 
we, o.a. door door te vragen, vrij goed achterhalen of er al dan niet gebruikgemaakt was van deze remvloeistof. Zo 
konden we de schade beperken. Want dat is ook de taak van een recall-expert: de schade zoveel mogelijk beperken.”

had geen recallverzekering, maar wilde wel advies. Uit het 

gesprek bleek dat het bedrijf hoe dan ook failliet zou gaan 

als alle bierflesjes teruggehaald zouden moeten worden. 

Een recall kan namelijk in de papieren lopen. Recall behoor-

de daarom niet tot de mogelijkheden. Het risico was geluk-

kig te overzien: weinig kans op letsel. Daarop heb ik het 

bedrijf geadviseerd niet direct te recallen. Ik adviseerde het 

bedrijf eerst af te wachten of er claims zouden komen. En 

als er meerdere klachten zouden binnenkomen, dan zou er 

wel een recall volgen. Het bedrijf had geluk: er is uiteindelijk 

slechts één claim binnengekomen. Een flesje dat op een tv 

stond was kapotgegaan en het bier was in de tv gestroomd. 

Schade: 275 gulden aan reparatiekosten van de tv. 

Of dit een goed of verkeerd advies was? In dit geval had het 

goed uitgepakt. Bovendien had Wim aangegeven dat zij wel 

moesten recallen als er claims binnen zouden komen.  <

Herman van Velsen pakt naast zijn bestuurstaken en specialisme 
overheidsaansprakelijkheid veel generieke schades op bij BosBoon 
Expertise.

Wim Campman verzorgt vanaf juni dit jaar de recallschades bij 
BosBoon Expertise. 

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

Door Roëlle Esselink  en Cindy van der Helm
Fotografie: Cindy van der Helm

ARAG

Juridisch probleemoplosser 
met persoonlijke dienst-
verlening

Zelfs als blijkt dat je geen dekking hebt, dan helpen ze je op weg. ARAG hanteert een compleet andere insteek van 

dienstverlening dan alle andere rechtsbijstandverzekeraars. Ze zijn juridisch probleemoplossers. Carola Wijkamp-

Hermsen, die sinds 25 maart directeur verzekeringen bij ARAG is, en juriste Sandra Bonestroo vertellen over de manier 

waarop het bedrijf op juridisch én persoonlijk vlak omgaat met verzoeken van klanten om rechtsbijstand.

Geheel volgens het gedachtengoed van oprichter Heinrich 

Faßbender, staat ARAG op tegen bullying. ARAG is een van 

oorsprong Duits familiebedrijf met inmiddels de 3e genera-

tie aan het roer. Faßbender vond dat het recht voor iedereen 

toegankelijk moet zijn. Want iedereen moet zichzelf kunnen 

verdedigen en zijn recht kunnen halen. “Deze overtuiging zit 

diepgeworteld in ons DNA”, aldus Carola. “Juist het feit dat 

we een familiebedrijf zijn, maakt ons zo anders. Hoe zich dat 

uit? Je bent verzekerd, je belt ons en in dit eerste gesprek 

draait het om jou. Wat is voor jou op dat moment belangrijk? 

Natuurlijk kijken we op een gegeven moment hoe we je het 

best kunnen helpen vanuit het juridische kader. Maar eerst 

luisteren we alleen maar. Zelfs als blijkt dat je geen dekking 

hebt, bijvoorbeeld omdat je de module inkomen niet hebt 

meeverzekerd, dan helpen we je op weg. Mensen voelen 

zich bij ons gehoord en dat moet. Een geschil is nu eenmaal 

een impactvolle gebeurtenis. Dat inlevingsvermogen ervaar 

ik overigens bij al onze medewerkers die altijd klaar staan 

om dat ene stapje extra te doen voor hen die bij ons ver-

zekerd zijn. Samen met onze business partners maken wij 

zo het recht toegankelijk. Zij zijn degene die het klantadvies 

doen, wij komen pas aan bod als er daadwerkelijk een con-

flict dreigt of is. Dus ook voor hen willen we een deskundige 

partner zijn die adviseert, meedenkt in oplossingen en bo-

venal klanten helpt bij het oplossen van geschillen.”

Vertekend beeld
Rechtsbijstand staat vandaag de dag bij programma’s als 

Kassa en Radar in het middelpunt van de belangstelling. 

De verhalen zijn echter niet altijd even positief. Zo zouden 

rechtsbijstandverzekeraars ‘de vrije keuze rechtshulpverle-

ner van de klant belemmeren’. Verder zouden bepaalde ver-

zoeken om rechtsbijstand uit tijdnood zomaar uitbesteed 

worden aan externen, zonder dat de klant hiervan op de 

hoogte is gesteld. “Bij ARAG merken we wel vaker dat klan-

ten helaas een vertekend beeld van onze werkwijze hebben 

door al deze media-aandacht”, aldus Sandra, die ruim 8 jaar 

bij het bedrijf werkt en zich heeft gespecialiseerd in arbeids-

recht. “Dat uitbesteden is nu juist iets wat we nooit zomaar 

doen. En als we daarvoor kiezen - om bijvoorbeeld pieken 

op te vangen - dan is dat altijd na toestemming van de klant. 

Als juristen hebben we volledige vrijheid in de manier waar-

op we de zaak behandelen en zijn we niet gebonden aan 

strikte regels over bijvoorbeeld het maximum aantal uren 

dat we in een zaak mogen steken. We mogen ook proce-

deren als wij vinden dat dat noodzakelijk is. En dat is mooi, 

want het draait bij ARAG om mensen.”

Tevreden klant
“We luisteren altijd naar wat de klant wil”, licht Sandra toe. 

“Onze insteek is om altijd toe te werken naar een oplossing. 

Juist omdat de klant verder wil en niet op langdurige pro-

cedures bij de rechter zit te wachten, met alle bijkomende 

stress en onzekerheid. Maar als procederen nodig is, dan 

doen we dat. Het gaat erom dat de klant tevreden is over 

het proces en vooral de uitkomst.” 

kunnen en gerustgesteld worden. De sociale vaardigheden 

van een jurist zijn dan ook belangrijk en daarom worden ze 

hiervoor zorgvuldig opgeleid. Daarnaast zijn er natuurlijk 

ook trainingen om de juridische kennis up-to-date te hou-

den en is er de mogelijkheid tot het verder specialiseren bin-

nen een rechtsgebied. Het traject van begeleiding bij ARAG 

duurt dan ook drie jaar. Hierin neemt de mate van intensiteit 

steeds iets af.

Betaalbaar
Carola: “Mijn uitdaging is ervoor te zorgen dat onze dienst-

verlening voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. 

Daarom is data zo belangrijk om goed vooruit te kunnen 

kijken. Gelukkig is dit iets waar onze behandelaars zich 

niet mee bezig houden. Sterker nog, alles is bij ons strikt 

gescheiden en dat moet ook. De intake en de beslissing of 

een zaak gedekt is, wordt gedaan door andere mensen dan 

de juristen die het werk uitvoeren. Ik kijk echter steeds naar 

de balans en probeer daaruit op te maken hoe we het werk 

van juristen kunnen vergemakkelijken. Door te investeren in 

automatisering of digitalisering, of door randvoorwaarden 

te versoepelen. Want de kern van de zaak blijft altijd: emo-

ties. Door het proces te automatiseren kan de zaak sneller 

Carola Wijkamp-Hermsen (l.) en Sandra Bonestroo (r.) vertellen over de manier waarop Rechtsbijstandverze-
keraar ARAG op juridisch én persoonlijk vlak omgaat met verzoeken van klanten. 

(Fotografie Cindy van der Helm) 

Carola Wijkamp-Hermsen is sinds 25 maart jl. directeur verzekeringen 
bij ARAG

Voorkomen is altijd 
beter dan genezen 

Nadat Sandra haar master in strafrecht had afgerond werkte 

ze een tijd bij het juridisch loket. “Strafrecht boeide me, want 

het was echt mensenwerk. Nu ik bij ARAG arbeidsrecht doe 

zie ik veel raakvlakken in beide disciplines. En eigenlijk is dat 

menselijke aspect ook wel de reden waarom ik zo van dit 

werk hou. Meteen tijdens het eerste gesprek met een cliënt 

wordt er aandacht besteed aan de persoon die belt en aan 

wat er op dat moment voor hem belangrijk is. Het gaat ook 

om emotie. Naast dat we jurist zijn met heel veel kennis op 

een specifiek rechtsgebied, hebben wij zo’n nauw klantcon-

tact dat we ook op mentaal gebied een grote steun kunnen 

zijn. We nemen eerst de onrust weg, zodat cliënten met een 

gerust hart kunnen slapen. Gelukkig zijn we getraind in hoe 

we mensen moeten begeleiden.”

ARAG kent een klanttevredenheid van 8.3 en een Net Pro-

moter Score (NPS) van ruim 38 voor de behandeling van een 

zaak. Deze waardering wordt onder andere behaald door 

het persoonlijk inleven van de juristen aan de telefoon. Ie-

mand die half in paniek opbelt, moet eerst zijn emoties kwijt 
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in behandeling genomen worden. En hoe eerder de zaak in 

behandeling wordt genomen, des te sneller klanten gehol-

pen worden.” 

Meer dan 500 juristen
Binnen het bedrijf lopen meer dan 500 juristen rond die al-

lemaal hun eigen specialismen hebben. Daarbij heeft ARAG 

ook advocaten in loondienst. In veel zaken mogen juristen 

namelijk zelf procederen, maar een aanvraag voor faillis-

sement bijvoorbeeld, moet door een advocaat behandeld 

worden. 

 “Die kennis hebben we dus ook in huis”, vervolgt Carola. “De 

meerderheid van het ARAG-personeel is jurist of heeft een 

juridische achtergrond. Bij teamleiders en unit-managers is 

dit ook wenselijk, omdat ze dan zelf weten wat er op dat ge-

bied speelt. Klanten en business partners hebben altijd con-

tact met collega’s die verstand van zaken hebben. Daarom 

investeren we ook bewust veel in het opleiden, begeleiden 

en ontwikkelen van mensen.” 

Betere hulp dan een advocaat ‘op de hoek’
“Een rechtsbijstandverzekeraar biedt vaak betere hulp dan 

een advocaat ‘op de hoek’. Het gebeurt niet zelden dat ie-

mand via-via bij een advocaat uitkomt voor zijn probleem. 

Een advocaat is vaak gespecialiseerd in slechts één rechtsge-

bied – of in alle rechtsgebieden een beetje – waarbij het de 

vraag is of de advocaat op het betreffende rechtsgebied dus 

wel voldoende kennis en ervaring heeft. Daarbij wordt het 

uurtarief van zo’n advocaat vaak vergeten. ARAG heeft als 

rechtsbijstandverzekeraar vrijwel altijd de benodigde speci-

alisaties in huis. En met meer dan 50.000 zaken per jaar ook 

een enorme schat aan ervaring. Daarbij is de dienstverlening 

vaak toegankelijker en in sommige gevallen ook beter. Zo 

beoordeelt een onafhankelijk onderzoek van het WODC (on-

derzoeks- en kenniscentrum van het Ministerie van Justitie 

en Veiligheid) uit 2016  rechtsbijstandverzekeraars zelfs be-

ter dan de advocatuur.”

Eén contactpersoon
“Wat cliënten ook fijn vinden is het feit dat de klant bij ARAG 

bij de behandeling van een zaak altijd één vaste contact-

persoon heeft. Voor ons staat persoonlijk contact centraal, 

daarom is er altijd iemand telefonisch te bereiken. En na half 

zes, tijdens feestdagen of zelfs in de weekenden, kan een 

noodnummer gebeld worden om contact te krijgen met een 

jurist. Deze lijn functioneert eigenlijk als een eerste hulplijn, 

waarbij het vooral gaat om het wegnemen van de hevigste 

emotie. Op de website hebben we ook een chatbot om 24/7 

te kunnen helpen bij veelvoorkomende juridische vragen of 

meer eenvoudige geschillen. 

Sandra: “Voor sommige zaken is kennis en kunde van meer-

dere specialisten nodig. In dat geval zitten er dus meerdere 

juristen op een zaak. We zien dit liever dan dat een generalist 

de case op zich neemt. Je kennis over alle disciplines kan na-

melijk nooit helemaal up-to-date zijn. Natuurlijk streven we 

ernaar om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwik-

kelingen. Daarom doen we binnen ARAG aan kennisdeling. 

Zo wordt maandelijks alle gepubliceerde jurisprudentie be-

sproken en vinden er het hele jaar door opleidingen plaats. 

Maar ook door in clusters te werken, waarbij je je binnen het 

vakgebied nog verder kan specialiseren op onderwerpen.”

“Maar wat misschien nog wel het belangrijkst van alles is,” 

besluit Carola, “als er iets gaat komen, bel ons alvast. Wij kun-

nen in een voortraject vaak voorkomen dat er een conflict 

ontstaat. Hoe goed ons oplossend vermogen ook is, voorko-

men is altijd beter dan genezen.” <

ARAG in de media

Het verzoek om rechtsbijstand komt tegenwoordig steeds vaker voor. Ook onder-
nemers doen steeds vaker een beroep op rechtsbijstand.  Waar moet je als werkge-
ver aan denken bij het sluiten van contracten voor bepaalde tijd? Welke rechten en 
plichten heb je tijdens de proeftijd of bij het opzeggen? En wat moet je allemaal in 
ogenschouw nemen bij ziekte van een werknemer? Sandra Bonestroo, juriste bij 
ARAG en werkzaam op de afdeling rechtshulp, hield in oktober jl. een webinar over 
conflicten tussen werkgevers en werknemers. Het webinar kan je terugkijken op 
het marketingportaal van ARAG. 

Juriste Sandra Bonestroo van ARAG hield in oktober jl. een webinar over conflicten tussen werkgevers en 
werknemers. 
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TRENDS & ONTWIKKELINGEN

Combineer digitalisering 
met persoonlijk contact

Digitalisering is in tal van businesses een waardevolle ontwikkeling, maar waar dat gewenst of noodzakelijk is, mag 

het persoonlijke contact met klanten niet verloren gaan. Digitalisering en het persoonlijk contact vormen uiteindelijk 

de ultieme combinatie. Dat is de visie van Dynasure, een van de vier bedrijven in DynaGroup. Dynasure profileert zich 

als specialist in onder andere claimafhandeling, polismanagement, de verwerking van e-certificaten, creditchecks 

en identiteitschecks in opdracht van verzekeraars, telecomoperatoren, overheden en andere dienstverleners met 

privacygevoelige processen. Een gesprek hierover met Edwin Kersbergen en Danny Murkens, business developers voor 

respectievelijk privacygevoelige logistieke processen en services in de assurantiemarkt.

DynaGroup is de doorontwikkeling van het in 1995 opge-

richte Limburgse bedrijf Dynafix, aanvankelijk reparateur 

van mobiele telefoons en inmiddels van consumentenelek-

tronica in bredere zin. Nog steeds worden in Nuth 50.000 

à 75.000 defecte mobieltjes per maand gerepareerd. Deze 

telefoons worden bij de klant opgehaald en na reparatie 

weer afgeleverd. Vanuit deze dienstverlening, dat wil zeg-

gen vanuit het persoonlijk contact met klanten thuis of op 

hun werk, ontstonden in de afgelopen jaren nog drie on-

dernemingen, te weten Dynalogic voor gepersonaliseerde 

logistieke processen en e-commerce, Dynalinq voor de 

ontwikkeling van software voor bedrijfs- en tijdkritische en 

privacygevoelige processen en Dynasure voor onder andere 

claimafhandeling, polismanagement, de verwerking van e-

certificaten, creditchecks en logistieke trajecten in combina-

tie met identiteitschecks. Bij DynaGroup werken inmiddels 

meer dan duizend medewerkers vanuit zeven vestigingen in 

de Benelux.

Van preventie tot nazorg
De toetreding van Dynasure tot de verzekeringsmarkt da-

teert van 2013. Sindsdien is het bedrijf tot specialist en 

ketenregisseur uitgegroeid. Danny Murkens: “We hebben 

met verschillende verzekeringsmaatschappijen gesprekken 

gevoerd en op basis daarvan leuke en innovatieve ideeën 

ontwikkeld. Het gaat erom dat de verzekeraar op een per-

soonlijke manier zijn klanten laat merken dat hij een sterke 

band met hen wil onderhouden. Daar zijn mogelijkheden 

voor in het hele traject van preventie, in de vorm van per-

soonlijke adviezen, tot en met de nazorg na een schade. Na 

een brandschade bijvoorbeeld kunnen wij namens de verze-

keraar bij de klant, maar ook bij degene die de klant tijdens 

de brand heeft opgevangen, een bloemetje bezorgen met 

een persoonlijke boodschap erbij. Als je een brand die op 

een familie veel impact heeft gehad uitsluitend digitaal af-

handelt, is dat natuurlijk nogal onpersoonlijk. Door de klant 

persoonlijke aandacht te geven, kan een verzekeraar zich 

onderscheiden van zijn concurrenten.”

Identificatie en authenticatie
“In het algemeen gaat digitalisering ten koste van persoon-

lijk contact”, aldus Edwin Kersbergen. “We zien dat duidelijk 

gebeuren bij bijvoorbeeld overheidsdiensten, nutsbedrij-

ven en telecomaanbieders, maar ook meer en meer in de 

verzekeringsbranche. Digitalisering is natuurlijk een goede 

ontwikkeling, maar wel moet steeds de afweging worden 

gemaakt tot waar digitalisering nog acceptabel is en op 

welk punt persoonlijk contact belangrijker wordt.” Nogal 

eens wordt verondersteld dat die afweging vooral doel-

groepsafhankelijk is, waarbij de uitkomst lijkt vast te staan, 

namelijk dat met name ouderen wars van digitalisering zijn 

en behoefte aan persoonlijk contact hebben. Kersbergen: 

“Inderdaad zijn er ouderen die in de digitale wereld nog wei-

nig actief zijn. Ongeveer acht procent van de doelgroep van 

verzekeraars beschikt niet over een tablet of een pc, dus als 

je die doelgroep uitsluitend digitaal benadert, mis je deze 

mensen. Toch kun je niet zeggen dat jongeren wel altijd vol-

ledig digitaal willen werken. Wanneer zij zich bijvoorbeeld 

moeten identificeren als nieuwe klant of bij het aangaan 

van een nieuwe verzekering, zouden zij in een volledig di-

gitale setting hun paspoort of identiteitskaart moeten up-

loaden. Ervan afgezien dat dit niet conform de AVG is, dus 

dat de wetgeving dit niet toestaat, zeggen jongeren steeds 

vaker dat zij hun gegevens niet langs die weg ter beschik-

king willen stellen.” Vergelijkbaar is de situatie waarin een 

authenticatie moet plaatsvinden. “Soms moet je voor hon-

derd procent zeker weten met wie je communiceert”, aldus 

Kersbergen. “Ook dan mis je de kennis over wie je tegenover 

je hebt, wanneer je het persoonlijke contact helemaal weg-

snijdt.”

Imago verbeteren
Digitaal contact is natuurlijk vanuit kostenoogpunt een aan-

trekkelijk alternatief voor persoonlijk contact. In een branche 

die sterk op kostenbesparing is gefocust, zit men niet op een 

dure aanvullende operatie te wachten. Maar volgens Edwin 

Kersbergen moeten die kosten niet uitsluitend in absolute 

cijfers worden uitgedrukt. “Natuurlijk moet je er een budget 

voor hebben”, zegt hij, “en je kunt dat als een marketingbud-

get zien of wat dan ook, maar je moet eerst de behoefte en 

de noodzaak weten en pas daarna naar het financiële plaatje 

kijken. Onze diensten zijn competitief geprijsd en brengen 

uiteindelijk veel meer op. Je weet nooit of een klant niet 

naar een andere verzekeraar was overgestapt wanneer er 

geen persoonlijk contact was geweest.” Edwin Kersbergen 

benadrukt dat het resultaat van sommige diensten bij wijze 

van spreken onbetaalbaar kan zijn. Hij zegt: “Uit onderzoek 

is gebleken dat mensen die nooit persoonlijk contact met 

hun bank hebben gehad, minder vertrouwen in hun bank 

hebben dan mensen die dat persoonlijk contact wel hebben 

gehad. Voor banken is het noodzakelijk hun imago te verbe-

teren, maar doen ze dat digitaal, dan gaan ze het vertrou-

wen niet terugwinnen.”

Ultieme combinatie 
“Bekijk het in de vorm van een driehoek”, zegt Danny Mur-

kens tot slot. “De weinige klanten in de top zijn het altijd 

waard om persoonlijk te worden benaderd en met de grote 

massa onderin kan het beste digitaal worden gecommuni-

ceerd. Maar daartussen zit een grote groep klanten die te 

weinig opleveren om er als verzekeraar zelf op af te stappen, 

maar te veel om hen volledig digitaal te behandelen. Onze 

goed geïnformeerde en getrainde medewerkers willen die 

mensen graag persoonlijk bezoeken wanneer dat wenselijk 

of noodzakelijk is. Geef de klanten minstens een optie, laat 

hen kiezen hoe zij willen communiceren: digitaal of ook per-

soonlijk. Er zijn zaken die heel goed gedigitaliseerd kunnen 

worden gedaan, maar er zijn ook zaken waarbij klanten voor 

een persoonlijk contact zullen kiezen. Voeg die differentiatie 

toe aan de bestaande dienstverlening. Het persoonlijk con-

tact is dan ook geen vervanging van de digitale afhandeling, 

maar een aanvulling erop. Het is niet zo dat het één beter of 

slechter dan het ander is. Het gaat erom dat je de ultieme 

combinatie krijgt wanneer je digitaal contact met persoon-

lijk contact aanvult.”<

Edwin Kersbergen is business developer bij  Dynasure.

Danny Murkens is business developer bij  Dynasure.
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Slimme woningen zijn het 
fundament onder een nieuw 
businessmodel voor verzekeraars

Het in 2016 door Cognizant overgenomen ‘digital agency’ Mirabeau helpt bedrijven aan service- en productervaringen 

voor hun klanten. Door design, technologie en inzichten te combineren, creëren de medewerkers van Mirabeau 

digitale producten en diensten. De opzet is persoonlijke interacties te bewerkstelligen tussen enerzijds de klanten van 

opdrachtgevers en anderzijds de inzet van robots, data-analyse, kunstmatige intelligentie, machine learning, blockchain 

en Internet of Things. Peet Sneekes werkt al sinds 2005 bij Mirabeau en is daar nu lead creative consultant. Hij werkt vooral 

in opdracht van financiële instellingen. “Wij proberen onze klanten te inspireren en misschien ook wel te veranderen, 

zodat ze hun klanten meer waarde kunnen bieden”, aldus Sneekes. Een vraaggesprek met hem over het concept van smart 

homes en het belang daarvan voor bijvoorbeeld verzekeraars.

“Wij werken aan producten waar onze klanten eigenlijk nog 

niet om vragen, maar de technologie duwt ons wel die kant 

op”, aldus Peet Sneekes. “We spreken daarom over een in-

novatieprogramma en daarin zijn de wat grotere overbrug-

gende, holistische onderwerpen aan de orde. Het gaat erom 

technologie in te zetten voor een beter, gezonder leven en 

een betere gemeenschap. Pensioenverzekeraars bijvoor-

beeld kunnen zich helemaal op het uitkeren van pensi-

oenen richten, maar er ook voor zorgen dat mensen nog 

voordat ze met pensioen gaan, een mooi en gezond leven 

hebben. In sommige opzichten kan dit voor die pensioen-

verzekeraars een meer interessante dienstverlening zijn.”

Ambient intelligence
Een van die overbruggende onderwerpen in het innova-

tieprogramma van Mirabeau is de slimme woning, ‘smart 

home’, met wat de Amerikanen ‘ambient technology’ of ‘am-

bient intelligence’ noemen. Sneekes: “De gedachten gaan 

dan al gauw uit naar slimme meters in de meterkast en toe-

stellen aan de muur of op tafel die een interactie met elek-

trische apparaten in de woning mogelijk maken. Je kunt er 

opdrachten aan geven om bijvoorbeeld lampen aan of uit 

te doen of de verwarming hoger of lager te zetten. Interes-

santer is het echter als die handelingen vanzelf gaan en je 

daar niet meer over hoeft na te denken. ‘Ambient intelligen-

ce’ zorgt er dan voor dat alles om je heen zich naar jouw be-

hoeften vouwt of naar de behoeften van een gezin of zelfs 

van een hele gemeenschap als je het over ‘smart cities’ hebt.”

Handelsplatform
Voordat ‘ambient intelligence’ ten volle kan worden toe-

gepast, moet er volgens Peet Sneekes nog veel gebeuren. 

Natuurlijk zijn er in woningen al genoeg slimme apparaten 

aanwezig, maar deze genereren data die nagenoeg uitslui-

tend door de bedrijven worden gebruikt die deze apparaten 

hebben geproduceerd of in eigendom hebben. Die hebben 

daar belang bij, omdat ze met die data hun diensten kunnen 

verbeteren of slim kunnen afrekenen. Sneekes: “Wij zouden 

graag zien dat die bedrijven op een gegeven moment inzien 

dat die data niet van hen zijn, maar van de klant, en dat het 

waardevol kan zijn om die data met andermans data te ver-

rijken. Pas dan ontstaat een goed inzicht in de mogelijkhe-

den om het leven van de klant te verbeteren of te veraan-

genamen. Momenteel experimenteren we met een aantal 

bedrijven om te kijken hoe we hierin verder kunnen komen. 

In feite willen we een soort handelsplatform inrichten, waar 

bedrijven in ruil voor dienstverlening voor een bepaalde tijd 

delen van het datarugzakje van de klant kunnen krijgen. 

Het gaat om een eerlijke waardenwisseling die voor beide 

partijen waardevol kan zijn. Dat is de grootste noot die we 

moeten zien te kraken.” <

Peet Sneekes, lead creative consultant bij Mirabeau: “Wij proberen onze klanten te inspireren en misschien ook wel te veranderen.”

Rugzakje van het huis
Het is het mooist, zo licht Sneekes toe, als die ‘ambient intel-

ligence’ tot stand komt door verschillende technologieën, en 

dan met name de data die deze opleveren, te combineren 

en op grond daarvan een passende dienstverlening te creë-

ren. Hij zegt: “Huizen zitten nu al vol slimme apparaten: tele-

visies, energiemeters, routers, mobiele telefoons, cv-ketels, 

apparaten met Internet of Things et cetera. Stel je voor dat 

je alle informatie die door deze apparaten wordt verzameld, 

bij elkaar in een soort rugzakje van het huis kunt stoppen en 

dat het huis dan zelf allerlei besluiten kan nemen die het le-

ven van de mensen die er wonen, veraangenamen en mak-

kelijker maken. Het huis weet bijvoorbeeld wanneer het wel-

ke ruimten wel en niet hoeft te verwarmen, hetgeen voor de 

bewoners comfort én energiebesparing kan opleveren. Het 

huis weet ook wanneer er onderhoud nodig is, dus wanneer 

een afspraak met de schilder moet worden gemaakt. En voor 

die schilder kan dit een signaal zijn dat mogelijk ook de hui-

zen ernaast aan onderhoud toe zijn, op grond waarvan hij 

de bewoners een mooie deal met een korting kan aanbie-

den. Wanneer mensen ervoor kiezen die data beschikbaar te 

stellen, kan daar een waardevolle dienstverlening tegenover 

worden gesteld.”

Proactief pakket
Het nut voor verzekeraars van de informatie in zo’n huisrug-

zakje is gemakkelijk voorstelbaar. Het is immers bekend dat 

schade aan inboedel en opstal vooral ontstaat wanneer er 

sprake is van achterstallig onderhoud of wanneer er veran-

deringen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld in de ge-

zinssamenstelling. Maar ook ‘achterstallig onderhoud’ aan 

het lichaam en nieuwe buren met een druk buurjongetje dat 

vaak over de vloer komt, kunnen bronnen van schade zijn. 

Peet Sneekes: “Verzekeraars bieden nu pakketten aan die 

heel defensief zijn. Mocht het misgaan, dan heeft de klant 

een extra zakje geld waar hij een beroep op kan doen. Verze-

keraars kunnen volgens ons ook een meer proactief pakket 

aanbieden, een soort abonnement op adviezen of ingrepen 

die moeten voorkomen dat de verzekerde met de gebak-

ken peren komt te zitten. Verzekeraars zitten er een beetje 

mee dat zij geen regelmatig contact met hun klanten heb-

ben en daardoor weinig gevoel hebben bij wat er nu echt in 

hun leven speelt. Ze hebben statistieken, kunnen een panel 

instellen of een open dag organiseren, maar een continue 

stroom van gegevens is natuurlijk vele malen meer waar-

devol. Natuurlijk moeten ze de privacy eerbiedigen en niets 

buiten hun klanten om doen, maar ze kunnen hun klanten 

ook belonen voor die gegevens, bijvoorbeeld door aan het 

onderhoud bij te dragen of, in groter verband, door buurt-

veiligheid te organiseren. Zo zouden verzekeraars hun busi-

nessmodel kunnen aanvullen of misschien zelfs uiteindelijk 

kunnen vervangen.”
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Door Cindy van der Helm

“Wij hebben het intermediair 
nodig om het bewustzijn 
rondom preventie te vergroten”

In juni van dit jaar werd bekend dat Verzekeraar VIVAT, onder andere bekend van de labels Reaal en Zwitserleven, wordt 

overgenomen door Athora, een gespecialiseerd Europees verzekeringsbedrijf met vestigingen in België, Duitsland en 

Ierland. NN Group zal de nieuwe eigenaar worden van het schadebedrijf van VIVAT. De closing wordt verwacht in Q1 2020 

en dat komt al aardig dichtbij. En ook al zijn dit spannende tijden voor medewerkers die immers een nieuwe werkgever 

krijgen, het gaat beter dan ooit met Reaal. 

Wat in 2016 nog verlieslijdend was en gekocht werd voor 

een euro is inmiddels een krachtige, winstgevende partij. 

Eén die zich nog steeds op new business focust en ook nog 

gewoon nieuwe initiatieven aan het ontwikkelen is. Een van 

de laatste realisaties is Bedrijfswacht, een platform waar het 

intermediair terecht kan voor beheersmaatregelen om scha-

des te voorkomen. 

Bedrijfswacht
Alex de Langen, directeur Intermediair bij Reaal: “Met het 

preventieplatform Bedrijfswacht bieden wij het intermediair 

handvatten om ondernemers bewust te maken van alle mo-

gelijke risico’s. Naast praktische informatie over bijvoorbeeld 

brandpreventie, kunnen onze partners er bedrijven vinden 

die innovaties op het gebied van preventie aanbieden. Zo 

zijn er bedrijven die tegen een vast bedrag per maand een 

preventiepakket, waaronder bewakingscamera’s en rook-

melders, aanbieden. Het voordeel daarvan is dat onderne-

mers geen tienduizenden euro’s hoeven te investeren, maar 

laagdrempelig kunnen instappen. Daarnaast willen we met 

Bedrijfswacht ook bewustzijn creëren. Informeren. Want als 

er bijvoorbeeld één keer is ingebroken, dan is de kans groot 

dat het boevengilde nog een keer langskomt. Ze weten ten 

eerste wat de zwakke plekken qua beveiliging zijn en ten 

tweede weten ze ook dat er hoogst waarschijnlijk nieuwe 

apparatuur is aangeschaft.”

Klimaat
Frank Rensen, Unitmanager Intermediary Sales, vult aan: 

“Naast het bieden van praktische informatie en concrete op-

lossingen, rollen we het preventieplatform ook uit om men-

sen bewust te maken van grote thema’s zoals het klimaat. 

Natuurlijk kunnen we niet direct overal een oplossing voor 

bieden, maar het gaat met name om een stukje bewustwor-

ding. Om een voorbeeld te noemen: veel mensen betegelen 

hun tuin. Lekker makkelijk. Maar door de enorme klimaat-

verschillen is de grond het ene moment heel droog en het 

volgende doorweekt, omdat het giet. Als je dan je tuin bete-

geld hebt kan het water – als het met bakken uit de hemel 

komt – niet weglopen en komt het al snel naar binnen. Ook 

al ben je goed verzekerd, hoe sneu is het als je mooie parket-

vloer daardoor onder water zou komen te staan.” 

Ogen en oren
Onlangs heeft Reaal dan ook tijdens een seminar bij de TU 

Delft laten zien hoe je op een creatieve manier water weg 

kan laten stromen. En wat Reaal ook doet is klanten een 

weeralarm sturen. Dat kan zelfs op postcodeniveau. Stel 

dat het heel erg gaat waaien, dan zou het handig zijn als de 

trampoline goed werd vastgesnoerd, de kamado-barbecue 

naar binnen werd gereden of het zonneschermen omhoog 

werd gehaald. Rensen: “We sturen sinds kort dit soort mai-

lings met preventiemaatregelen naar verzekerden om ze te 

waarschuwen, iets waar overigens heel verbaasd, maar voor-

al positief op wordt gereageerd. Door tijdig maatregelen te 

treffen kunnen veel risico’s worden verkleind. Wij zien het als 

onze verantwoordelijkheid om schades te voorkomen of te 

verminderen en zoeken hiervoor de samenwerking met het 

intermediair. Zij zijn tenslotte onze ogen en oren en weten 

wat er speelt. Vervolgens kunnen wij ze ondersteunen op 

het gebied van preventie om zo schade te verminderen en 

de dienstverlening te verbeteren. Zo kunnen we gezamen-

lijk het risicobewustzijn bij ondernemers laten toenemen. En 

dat kan je het beste zo vroeg mogelijk in het traject doen, 

bijvoorbeeld wanneer de adviseur met zijn klant in gesprek 

is over de bedrijfscontinuïteit.”

Alex de Langen, directeur Intermediair bij Reaal (l.) en Frank Rensen, Unitmanager Intermediary Sales (r.).   (Fotografie: Vivat)

Alex de Langen: “Ook al wordt NN Group de nieuwe eigenaar van Reaal, wij focussen ons nog steeds op new 
business en spelen in op marktontwikkelingen.”  (Fotografie: Cindy van der Helm)

Door tijdig maatregelen te 
treffen kunnen veel risico’s 
worden verkleind

Bedrijfswacht
De Langen: “Het schade-gerelateerde preventieplatform 

Bedrijfswacht is geïnspireerd op onze ervaringen met pre-

ventie rond arbeidsongeschiktheid, ook wel bekend onder 
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& DE WAARHEID

Frank Rensen: “De dienstverlening rondom onze arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt al jaren een 8+ in 
klantwaarderingsonderzoeken.”    (Fotografie: Vivat)

HelloEnergy ondersteunt ondernemers de eigen 
energiebalans te verbeteren en het bewustzijn  
te vergroten

Een derde van de 
zelfstandigen is niet 
tevreden met eigen 
leefstijl 

de naam Reaal Lijfwacht. Daar kijken we ook niet alleen 

naar ’schades’. Wat zorgt er nou voor dat iemand arbeidson-

geschikt raakt? Dat hoeft niet per se met werk te maken te 

hebben. De oorzaak kan ook in de thuissituatie liggen. Denk 

aan een gestrand huwelijk waardoor een ondernemer een 

burn-out krijgt. Bij Lijfwacht vinden we het heel belangrijk 

dat mensen gezond zijn en blijven. Hiervoor is het belangrijk 

dat je niet pas in actie komt als er klachten zijn. Die moet 

je voor zijn. Deze proactieve benadering wordt door onze 

klanten als erg prettig ervaren. De dienstverlening rondom 

onze arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt niet voor 

niks al jaren een 8+ in klantwaarderingsonderzoeken.”

HelloEnergy
Lijfwacht heeft in zijn achtjarig bestaan al vele successen la-

ten zien. Onlangs nog werd HelloEnergy gelanceerd. Deze 

pilot is er op gericht om de energiebalans van ondernemers 

te verbeteren. Uit een analyse van Reaal AOV blijkt name-

lijk dat een derde van de zelfstandigen niet tevreden is met  

de eigen leefstijl en deze graag wil veranderen. Met het  

HelloEnergy-programma speelt Reaal Lijfwacht hier op in. 

Het programma is speciaal ontwikkeld voor ondernemers 

met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Reaal en 

bestaat uit een persoonlijke energiecheck, coaching en real-

time monitoring door middel van een Fitbit bewegingsmo-

nitor. 

Juiste energiebalans
De Langen: “Om als ondernemer goed te kunnen presteren 

is een juiste energiebalans belangrijk. Een personal coach 

van HelloEnergy helpt ondernemers hierbij. Na een per-

soonlijke ‘energycheck’ krijgen zij een goed inzicht in de ei-

gen energiebalans. Daarna gaan ondernemers samen met 

een energiecoach aan de slag om deze balans te verbeteren. 

Wij als verzekeraar krijgen en willen geen inzicht in deze 

persoonlijke gegevens. HelloEnergy is er puur op gericht om 

ondernemers te ondersteunen om de eigen energiebalans 

te verbeteren en ook weer om het bewustzijn van risicovol-

gedrag te vergroten.  Door continu in gesprek te blijven met 

klanten en het intermediair gaan we de dienstverlening van 

Bedrijfswacht verder uitbouwen. Om zo een relevante bij-

drage te blijven leveren aan de bedrijfscontinuïteit van onze 

klanten.” <

Eind november, van de 

17e tot en met de 20e, 

vond in Berlijn het twee-

jaarlijkse FERMA Forum 

plaats. Op de eerste 

avond organiseerde de 

Nederlandse afvaardi-

ging traditiegetrouw 

de ‘Dutch evening’, een 

gezellige en aangename 

aftrap van het driedaagse congres. Dit jaar heeft de VNAB voor het eerst de 

organisatie van deze bijzondere avond verzorgd.

De Dutch Evening gaf het congres voor Ne-

derlanders een vliegende start. De hele avond 

stond in het teken van Hollandse kleuren, Hol-

landse snacks - gecombineerd met lekkernijen 

van het gastland - en Hollandse gezelligheid. 

Het absolute hoogtepunt van de avond was 

zonder twijfel het optreden van rising star Samantha Steenwijk, de inmid-

dels bekende zangeres uit The Voice of Holland van seizoen 2017/2018. 

Ruim 270 Hollandse gasten uit de verzekeringsbranche brachten een 

bezoek aan het Holland Insurance House. Deze eerste feestelijke editie van 

het Holland Insurance House is mogelijk gemaakt met de financiële steun 

van maar liefst 36 Members van de VNAB. 

 

De congresdagen waren voor veel bezoekers gevuld met afspraken en pre-

sentaties. De avonden zorgden gelukkig voor de nodige afleiding. Zo stond 

de maandagavond vooral in het teken van feesten die door verschillende 

bedrijven werden aangeboden en die verspreid waren over de hele stad. 

De partygangers werden - heel comfortabel - door bussen van het ene naar 

het andere feest in Berlijn gebracht. 

 

De dinsdag was een drukke en intensieve beursdag en werd in de avond 

door de meeste bezoekers op gepaste wijze afgesloten met een uitstekend 

diner in goed gezelschap. Woensdag zat het er alweer op en reed of vloog 

iedereen weer naar huis.

Lees ook de berichten van 21 en 24 november op onze website.

V.l.n.r. de sprekers Jaap Terhenne, Elisa Benhaim, Charlotte van Steenderen en Martina 
Smit (foto Cindy van der Helm)

Eind november stond het Rotterdamse Zalmhuis in het teken van waar-

heidsvinding & de waarheid, direct na een calamiteit in een bedrijf. Drie 

advocaten, te weten Charlotte van Steenderen, Elisa Benhaim en Martina 

Smit, belichtten tijdens een seminar de positie van het (verzekerde) bedrijf 

vanuit de strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke hoek. Jaap 

Terhenne van het Nederlands Onderzoeks Instituut sloot de middag af. De 

lezingen werden aan elkaar gepraat door moderator Jasper Groen, advo-

caat/partner bij Van Steenderen MainportLawyers.

De zaal kreeg een actieve rol toebedeeld bij de beantwoording van vragen. 

Grote vraag was: bestaat dé waarheid wel...? Hoe dat antwoord luidt, dat 

laten we nu even in het midden. Lees het artikel maar, dat in de eerstvol-

gende editie van het SCHADE magazine wordt gepubliceerd. 

VERZEKEREN
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BRS Onderzoek en Advies

Het achterhalen van de 
waarheid geeft voldoening

Met de komst van Gerard heeft BRS met name deskundig-

heid op het gebied van voertuigcriminaliteit binnengehaald. 

Want dat is waar Gerard de afgelopen 30 jaar zijn sporen in 

heeft verdiend. Aanvankelijk werkte hij bij de politie, daarna 

bij een aantal verzekeraars en onderzoeksbureaus. 

Legitimatiebewijs ‘Particulier Onderzoeker’
Gerard zou eigenlijk eind oktober met pensioen gaan. En 

toch gaat hij verder. Gewoon omdat hij het werk te leuk en 

zichzelf te jong vindt om achter de geraniums te zitten. En 

daarnaast - en dat is natuurlijk de werkelijke reden - is hij 

een van de weinige echte specialisten op het gebied van 

toedrachtonderzoek naar voertuigcriminaliteit. En ook nog 

eens één die veel gevraagd wordt. Wat hem dan zo anders 

maakt dan alle andere onderzoekers? Gerard kan zowel 

technisch als tactisch onderzoek verrichten. Hij leest dus 

niet alleen een auto uit of doet alleen een sporenonderzoek. 

Nee, na het technisch onderzoek kan hij ook tactisch onder-

zoek verrichten. Het recherchewerk dus, dat kan bestaan uit  

het horen van de verzekerde, op locatie naar sporen zoeken 

en buurtonderzoek verrichten. Als particulier onderzoekers 

in het bezit van een geldig legitimatiebewijs ‘Particulier On-

derzoeker’ mogen Gerard en Roel namelijk dit soort zaken 

doen. En daarnaast heeft BRS een vergunning voor het hou-

den van een Particulier Recherchebureau, dat is uitgegeven 

door het Ministerie van Justitie (POB nr. 1065).

Breed werkgebied
BRS werd 13 jaar geleden door Roel Fledderus opgericht. Als 

consultant, bedrijfsrechercheur en rechercheur van politie 

heeft Roel in 40 jaar ruime ervaring opgedaan op het gebied 

van onderzoek. In de beginjaren deed hij veel voertuigcrimi-

naliteit. Later kwamen daar ook letselschades en auto-inbra-

ken bij. En nu is het werkgebied nog veel breder. Eigenlijk 

ieder onderzoek dat met fraude te maken heeft en waarvoor 

men op zoek is naar de waarheid kan worden aangeboden 

aan BRS. Het werk werd alsmaar meer, reden voor Roel om 

nog een ervaren onderzoeker aan te trekken. “Ik ken Gerard 

al jaren. Een integere en kundige man. We zijn beiden aan-

gesloten bij de IAATI, de International Association of Auto 

Theft Investigation (IAATI). Deze non-profit organisatie kent 

een kring van zowel publieke als private professionals, die 

hun kennis en professies op het gebied van het thema ‘auto-

motive’ met elkaar delen. Door samen te werken. Ik verheug 

me erop om nog intensiever met Gerard samen te werken. 

Aanvankelijk werkte ik voor een enkele verzekeraar. Gaande-

weg werden dat er meer. En met Gerard aan boord zijn dat er 

nog meer geworden. 

Trainingen
Samen kunnen wij een heel breed scala aan werkzaamhe-

den oppakken. Ook het geven van trainingen gaat gemak-

kelijker nu we de taken kunnen verdelen. En die taken zijn 

heel divers. Wij zoeken bijvoorbeeld uit of een schadeclaim 

wel klopt. Doen aan toedrachtonderzoek en waarheidsvin-

ding. Zo werkte Gerard gisteren nog op een dossier van een 

gestolen auto. “Iemand had de diefstal van een luxe perso-

nenauto geclaimd en hoopte verzekeringspenningen op 

te strijken. Na het uitlezen van de twee bij de verzekeraar 

ingeleverde sleutels bleken de sleutels van een sloopauto 

te zijn. Valse aangifte dus. De verzekerde wist niet dat je 

voertuigdata uit een sleutel kan halen. Op zaken waarbij 

fraude vermoed wordt of als er sprake is van diefstal van een 

dure auto wordt wel altijd even naar de polisvoorwaarden 

gekeken. Zat er een alarmsysteem in de auto, kan de auto 

wel gestolen zijn? Als alles klopt wordt er uitbetaald. Zijn er 

vragen of wordt er fraude vermoed, dan zoek ik het uit. Ik 

voer technisch onderzoek uit met gebruikmaking van uitge-

breide kennis van werkelijk alle bekende diefstalmethodes. 

En dat is ook direct mijn kracht.”

Roel neemt het stokje over. Hij doet onderzoek naar dit soort 

claims waar naast diefstal ook letselschade aan de orde is. 

“Verzekerde van een scooter is betrokken geweest bij een 

aanrijding met letsel. De scooter is direct na het ongeval 

doorgereden, alleen de nummerplaat werd ter plekke ge-

vonden. Een uur na het ongeval meldde verzekerde zich bij 

de politie om aangifte te doen van diefstal van haar scooter. 

Het ongeval was op dat moment bekend bij de politie, aan-

gezien het ongeval om de hoek van het bureau had plaats-

gevonden. Daarop namen de agenten verzekerde mee naar 

het slachtoffer om te kijken of verzekerde geïdentificeerd 

kon worden als berijder van de scooter. Dat was niet het ge-

val. Voor de politie was daarmee de zaak afgedaan en het 

procesverbaal van aangifte werd opgesteld. 

Schadeloosstelling slachtoffer
Voor het slachtoffer daarentegen gaat het door. Die wil scha-

deloos gesteld worden en spreekt de verzekeraar aan omdat 

de scooter daar verzekerd is. De verzekeraar heeft er belang 

bij om meer duidelijkheid te krijgen, aangezien er een fac-

tuur is ingediend. Die wil natuurlijk weten wat er echt ge-

beurd is. Dan ga ik op zoek naar de bestuurder. Er zit meer in: 

wie is de verzekeringsnemer. Is die persoon de vaste berijder 

van die scooter? Heeft de berijder van de bewuste scooter 

inderdaad de aanrijding veroorzaakt? Er lag dan wel een 

nummerplaatje, maar klopt dat wel? Wij gaan verder dan de 

politie. De politie moet snel handelen. Dat confronteren op 

de plek van het ongeval was alleen al bijzonder. Voor hen is 

het puur een aangifte van een scooterdiefstal.” 

“Als rechercheur zoek je uit wat er uit te zoeken valt”, besluit 

Gerard. “Bij een woninginbraak moet je op heel andere din-

gen letten dan bij een autodiefstal of aanrijding. En eigenlijk 

maakt het niet uit of de opdrachtgever een verzekeraar, ad-

vocaat, particulier of justitie is. Het gaat om de waarheidsvin-

ding. Of een zaak nu wel of niet wordt afgewezen, dat maakt 

voor ons werk dus niet uit. Als ik het maar tot een goed einde 

weet te brengen. Als we de ware toedracht maar boven wa-

ter weten te krijgen. Dus of de uitslag nu negatief of positief 

uitvalt voor onze opdrachtgever, dat maakt in feite niet uit. 

Wij zijn met waarheidsvinding bezig. Het achterhalen van de 

waarheid, dat geeft voldoening.” <

Roel Fledderus (l.) en Gerard van Warmerdam (r.), twee ‘Particuliere Onderzoekers’ van BRS Onderzoek 
en Advies.

Verzekeraar heeft 
belang bij meer 
duidelijkheid 

Recentelijk sloot Gerard van Warmerdam zich aan bij Roel Fledderus, oprichter en eigenaar van BRS Onderzoek en 

Advies. Dit particuliere onderzoeksbureau, dat in zowel Hierden als Zoetermeer over een fysieke locatie beschikt, is 

gespecialiseerd in toedracht- en fraudeonderzoeken, interne bedrijfsonderzoeken en risico-analyses met betrekking tot 

automotive, aansprakelijkheid, diefstal, inbraak en letsel. Eigenlijk pakt het bureau alles op wat met fraude te maken 

heeft. Daarnaast geeft het onder meer trainingen en lezingen op het gebied van voertuigcriminaliteit. En het bedrijf doet 

nóg meer. Er wordt ook geïnformeerd en geadviseerd over de consequenties van illegale praktijken rondom voertuigen. 

BRS levert adviezen op maat, want de trainingen en lezingen worden altijd aangepast aan de wensen van de klant. BRS is 

niet gelieerd aan andere bedrijven, waardoor er geen belangenverstrengeling kan plaatsvinden.

Door Cindy van der Helm

Fotografie: Ron Jenner
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Politie aansprakelijk voor schietincident 
Alphen aan den Rijn

Op een zaterdag in 2011 schoot Tristan van der V. in winkelcentrum ‘de Ridderhof’ in Alphen aan den Rijn zes mensen dood en verwondde hij 

zestien mensen. Recentelijk heeft de Hoge Raad arrest gewezen in deze zaak. Bijzonder is dat niet de aansprakelijkheid van de schutter centraal 

stond, maar aansprakelijkheid van de Politie. De Politie had verlof verleend voor het voorhanden hebben van een vuurwapen. Tristan van der V. 

was dus op legale wijze aan de wapens gekomen.

Door Peter van den Broek
Kennedy Van der Laan

en 
Marieke Opdam
Kennedy Van der Laan

De Politie had door het verlenen van verlof in strijd gehandeld met de Wet Wapens en Munitie (WWM). 

Wapenverlof dient op grond van deze wet geweigerd te worden aan iemand aan wie een vuurwapen niet 

kan worden toevertrouwd of wanneer vrees voor misbruik bestaat. En bij Tristan van der V. waren er con-

crete aanwijzingen dat aan hem geen wapen kon worden toevertrouwd, waarvan de Politie wist. Zo was er 

sprake van eerdere incidenten met een luchtdrukwapen en in 2006 was hij gedwongen opgenomen in een 

psychiatrisch ziekenhuis. 

Dat de Politie bij de verlening van het wapenverlof heeft gehandeld in strijd met de WWM, maakte de 

Politie nog niet zonder meer aansprakelijk jegens de benadeelden. De Hoge Raad diende te beoordelen of 

er was voldaan aan het relativiteitsvereiste, dat bepaalt dat de normschender alleen aansprakelijk is tegen-

over de personen wiens belang de norm beoogde te beschermen. Volgens de Hoge Raad strekte de WWM 

niet alleen tot bescherming van het (collectieve) maatschappelijke belang van een veilige samenleving, 

maar ook tot bescherming van de individuele belangen van de burger. Kortom: er is ook aansprakelijkheid 

jegens de benadeelden. Daarbij geldt de kanttekening dat in de schadestaatprocedure nog beoordeeld 

dient te worden welke schade aan de Politie kan worden toegerekend. Praktisch betekent dit dat het nog 

maar de vraag is of de Politie ook andere schade dan letsel- en overlijdensschade moet vergoeden. 

Dit arrest roept de vraag op in welke gevallen je naast de schadeveroorzakende partij ook een ‘tweede 

dader’ aan kan spreken. In dit geval ging het om de Politie, maar er kan bijvoorbeeld ook gedacht worden 

aan een toezichthouder of keuringsinstantie. Enkele jaren geleden speelde de zaak ‘Duwbak Linda’. Bij een 

ongeval met een binnenschip (duwbak) raakten vaartuigen van een derde beschadigd. Het ongeval kon 

gebeuren doordat de duwbak in slechte staat was. Het schip was echter recent gekeurd en de Staat had een 

certificaat van onderzoek afgegeven. Die keuring leek dus niet goed gegaan. Hoge Raad oordeelde echter 

dat de door de Staat geschonden norm niet strekte tot bescherming van derden. De norm had volgens 

hem slechts tot doel om de veiligheid van de samenleving in algemene zin te bevorderen. 

Of naast de veroorzaker van de schade ook een ‘tweede dader’ aansprakelijk is, is dus afhankelijk van het 

doel en de strekking van de door die ‘tweede dader’ geschonden norm. Alleen als die geschonden norm 

niet alleen een algemeen doel dient, maar ook bescherming beoogt van de belangen van de benadeelde 

partij, heeft het aanspreken van zo’n tweede dader zin. 

Het relativiteitsvereiste & de ene norm is de andere niet
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Automotive en verzekeringen

Natuurlijk is daar meer dan genoeg over te schrijven, terwijl het eigenlijk 

niet eens zo’n oude branche is. Het is immers nog maar zo’n 150 jaar ge-

leden – om precies te zijn in 1862 –  dat Etienne Lenoir (een Waalse Belg 

overigens) de eerste auto met verbrandingsmotor bouwde. Dat daaruit 

een industrie zou ontstaan die alleen al in Europa voor meer dan €400 

miljard omzet zou zorgen kon hij toen nog niet bevroeden...

Massamotorisering 
De auto-industrie heeft dankzij technologische ontwikkelingen, hogere 

welvaart en de beschikbaarheid van met name fossiele brandstoffen een 

enorme ontwikkeling doorgemaakt. 

In de periode na de tweede wereldoorlog is de markt explosief gegroeid en 

is de auto in al haar verschijningsvormen niet meer uit het straatbeeld weg 

te denken. Alleen al in Nederland is de ontwikkeling spectaculair te noemen:  

van circa 500.000 auto’s in 1960 tot momenteel circa 8,5 miljoen personen-

auto’s op zo’n 17 miljoen inwoners. Dit nog afgezien van bedrijfsvoertuigen 

als busjes en dergelijke. Dit heeft geleid tot het begrip massamotorisering.

Verkeersveiligheid
Deze massamotorisering heeft grote gevolgen gehad voor de verkeersvei-

ligheid en de overheid heeft er door allerlei maatregelen als gordelplicht, 

helmplicht voor motoren en brommers, maximum snelheid, aanpassing van 

wegen en door een betere handhaving de laatste decennia veel aan gedaan 

om de veiligheid op de weg te verhogen. Door deze en andere maatregelen 

daalde het aantal verkeersslachtoffers tussen 1970 en 2016 van ruim 3.000 

naar ongeveer 750.

Het is daarom uitermate jammer dat uit de nieuwste cijfers blijkt dat Ne-

derland als een van de weinige Europese landen een stijging van het aantal 

verkeersslachtoffers laat zien, gemeten naar de laatste cijfers van 2018. Zorg-

wekkend omdat dit – afgezien van het persoonlijk leed – zich ook vertaalt 

naar een hogere schadelast. Als mogelijke oorzaken hiervoor worden onder 

meer minder handhaving door de overheid en de bezuinigingen op wegen 

en verlichting genoemd.

Toekomstmuziek of werkelijkheid?
Voor de nabije toekomst is in een recent rapport van PWC een aantal fac-

toren genoemd die de automotive sector in de periode tot 2030 in belang-

rijke mate zullen omvormen. Sommige daarvan lijken misschien nu nog 

toekomstmuziek vanwege de vele haken en ogen die daar in onder meer 

wetgeving aan kleven, maar de technische mogelijkheden ontwikkelen zich 

razendsnel. Een van deze ontwikkelingen – namelijk het autonoom rijden 

– zal ik iets meer uitdiepen, temeer daar deze ook voor de autoverzekerings-

branche fundamentele veranderingen met zich mee zal brengen.

Autonoom rijden 
In dit verband gaat het om de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. Een 

ontwikkeling die reeds langere tijd is ingezet en – getuige onder andere  

recente incidenten met Tesla’s en Volvo Uber taxi’s – niet zonder risico...

Om een auto autonoom te maken, moet deze beschikken over geavan-

ceerde technologie, zoals radarsensoren in de voor- en achterbumper. Deze 

sensoren helpen de auto om omleidingen, vertragingen, botsingen tussen 

voertuigen en andere obstakels zoals voetgangers (!) te detecteren. Juist de 

voetgangers vormen door de onvoorspelbaarheid van het menselijk gedrag 

nog een behoorlijk obstakel bij de ontwikkeling. 

Automerken als Audi, Mercedes, BMW, Volvo en natuurlijk het onvolprezen 

merk Tesla met de zelfbenoemde goeroe van het autonoom rijden Elon 

Musk, investeren desondanks veel in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. 

Struikelblok, zoals eerder gezegd, is de nog ontbrekende wetgeving op dit 

punt en daardoor de onverzekerbaarheid van deze auto’s. Althans, op dit 

moment. 

Nederland heeft een leidende rol als het gaat om autonome auto’s. Zo mo-

gen autonome auto’s zonder stuur met RDW-ontheffing de weg op. De Mi-

nisterraad keurde het testen al in 2015 goed. Ook bestaan er al autonome 

bussen in Nederland. Deze rijden, net als geautomatiseerde metro’s, op een 

aparte baan. Ook bezit Nederland onder andere via de TU Eindhoven, die 

een faculteit voor smart Mobility heeft, over veel knowhow bij de ontwikke-

ling van de autonome voertuigen.

Risico’s van autonoom rijden
Naast voordelen als een hogere verkeersveiligheid en meer comfort kleven 

er uiteraard ook risico’s aan autonoom rijden. Een hiervan is het veelge-

noemde hacken van auto’s. Een nachtmerrie voor velen is nog steeds dat je 

auto terwijl je erin zit een geheel eigen leven lijkt te gaan leiden. Maar hoe 

reëel is dit?

Autofabrikanten investeren al veel in cybersecurity, maar zullen om de 

zelfrijdende auto veiliger te maken hier nog verder in investeren. Op zich 

is het hacken niet onmogelijk, maar door het hanteren van verschillende 

communicatielagen ook weer niet zo eenvoudig. Wel moeten we beden-

ken, dat het hackersgilde inventief is.

Voorlopig zijn echter de risico’s van een ongeval op de openbare weg 

nog zodanig groot, dat deze een snelle invoering van een volledig zelf-

rijdende auto in de weg staan. Zeker, de technologie van sensoren en 

dergelijke is in principe zover, maar de hierboven beschreven onvoor-

spelbaarheid van het menselijk gedrag maakt toepassingen op andere 

dan afgesloten terreinen als luchthavens en bedrijventerreinen nog niet 

eenvoudig. 

Daarnaast zullen er nog veel vragen beantwoord moeten worden zoals 

welke partij ingeval van een ongeval aansprakelijk is: de fabrikant, eige-

naar, gebruiker of iemand anders? Vervolgens zal de wetgeving er op 

moeten worden aangepast. En er zal uiteraard door de verzekeringsin-

dustrie een passende verzekeringsdekking moeten worden ontwikkeld.

Zodoende zien zelfs trendwatchers de autonome auto’s de komende 10 

jaar nog niet op de openbare weg rijden. Maar toekomst blijft lastig te 

voorspellen... <

Toekomst blijft lastig te 
voorspellen…

Dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan bewijst maar weer eens deze column. Zo neem je met een interview in het 

augustusnummer van SCHADE magazine min of meer afscheid van de branche en zo ben je toch weer bezig met een 

artikel over de automotive branche.

Door Frits Schulte



37www.schade-magazine.nl36 www.schade-magazine.nl

JEUGD VAN TEGENWOORDIG

Martijn Vliem Naam:  Martijn Vliem (26) |  Functie: Schadebehandelaar Property,Technical Lines & Energy | Studie: Gezondheidsrecht & Privaatrecht aan Erasmus Universiteit Rotterdam |  
Werkt bij: Chubb European Group SE | Sinds: februari 2017

Waarom ben je Schadebehandelaar geworden?

Zoals meer mensen binnen de branche ben ik min of meer per toeval in de 

verzekeringswereld terechtgekomen. Ik was op zoek naar een functie waar 

ik met de vaardigheden die ik tijdens mijn studie heb opgedaan van waar-

de kon zijn. Deze analytische en argumenterende vaardigheden komen bij 

Chubb goed van pas en ik heb er geen moment spijt van gehad dat ik hier 

ben gaan werken. 

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?

Sportief, ambitieus, sociaal, analytisch en loyaal.

Welke eigenschap van jou komt het best tot zijn recht als 

schadebehandelaar?

Dat is denk ik een combinatie van het sociale en analytische aspect. Wanneer 

je als verzekeraar een bepaald standpunt inneemt, moet je dit standpunt 

richting alle betrokken partijen goed kunnen beargumenteren. Daarnaast 

kun je het menselijke aspect hierbij niet uit het oog verliezen.  

Wie is je grote leermeester?

Dat kan eigenlijk maar één persoon zijn. Bij Chubb ben ik vrijwel zonder 

enige kennis van de Co-Assurantiemarkt begonnen, maar met behulp van 

mijn manager, Reinout Vis, heb ik in korte tijd veel kennis opgedaan en een 

aardig netwerk opgebouwd. 

Worden jongeren in de verzekeringsbranche voor vol aangezien?

Vooralsnog heb ik nog nooit ervaren dat ik niet serieus genomen werd. Leef-

tijd zou ook geen rol moeten spelen tijdens een inhoudelijke discussie.

Favoriete app?

Instagram en uiteraard Whatsapp.

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?

De eerste keer dat ik met een schade-expert op pad ging. Uiteraard heb je als 

schadebehandelaar veel informatie over de verzekerde en de schade, maar 

wanneer je daadwerkelijk op de schadelocatie komt krijg je pas een goed 

beeld van de impact die een schade kan hebben voor de gedupeerde.

Wat is de laatste film die je hebt gezien?

Joker, absoluut een aanrader.

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

Naar mijn weten heb ik geen t-shirts met een tekst erop. 

Wat is je favoriete vakantiebestemming?

De westkust van de Verenigde Staten. De natuurparken zijn er echt schitte-

rend en ik zou er graag nóg een keer rond willen reizen. Verder blijft Kroatië 

ook een heel mooie bestemming.

Waaraan moet een goede collega voldoen?

Betrouwbaarheid en gezelligheid zijn belangrijke eigenschappen. Collega’s 

die enthousiasme en positiviteit uitstralen hebben een goede uitwerking op 

de sfeer en ook op de productiviteit. 

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?

Dat de verzekeringsmarkt saai is. Door mijn werkzaamheden ben ik al veel 

interessante en gecompliceerde situaties tegengekomen, waarbij alle par-

tijen als doel hebben om zo snel mogelijk de beste oplossing te bieden. 

Naast het vakinhoudelijke aspect worden er in de branche talloze lezingen, 

seminars en andere evenementen georganiseerd die het werk boeiend en 

dynamisch maken.

Als je geen schadebehandelaar was geworden, welk vak had je dan 

gekozen?

Dan was ik misschien wel sportjournalist geworden. Vroeger kon ik mij ein-

deloos verdiepen in nutteloze sportfeitjes.

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?

Senioren beschikken uiteraard over meer ervaring dan de jongeren in de 

branche. Ik denk dat een goede overdracht van deze kennis en ervaring heel 

erg belangrijk is. Daarentegen staat de jongere generatie vaak meer open 

voor veranderingen en hebben zij denk ik vaker oog voor verbetering van 

processen binnen een bedrijf of binnen de markt.

Wat is aantrekkelijk in je werk? 
Door mijn werk heb ik ongelofelijk veel nieuwe mensen leren kennen. Sa-

men met makelaars, schade-experts en andere betrokken partijen heeft ie-

dereen hetzelfde doel voor ogen. Het feit dat er binnen de Co-Assurantie 

veel langlopende relaties worden opgebouwd tussen deze partijen, maakt 

dit proces alleen maar leuker en makkelijker. 

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

Afgelopen zomer heb ik speciaal een kaartje voor Bospop gekocht om Toto 

te zien optreden. Toevallig hebben ze recentelijk bekend gemaakt om te 

gaan stoppen, dus ik ben er net op tijd bij geweest.

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?

Van Ruud van Nistelrooij en Patrick Kluivert. 

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?

Tijdens mijn eerste marktevenement had ik dat idee zeker. Gelukkig merkte 

ik snel dat er ook veel voor en door jongeren wordt georganiseerd. Zo heb 

ik zelf deelgenomen aan de Introductie Co-assurantie Brand van de VNAB. 

Daarnaast ben ik lid van Young Insurance en van Cobra 1998. 
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Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?

Over het feit dat er niets klopt van het negatieve stigma dat aan de verzeke-

ringswereld kleeft. Met name particulieren hebben slechte ervaringen met 

verzekeraars door onjuiste of onrealistische verwachtingen ten aanzien van 

de dekking van hun polis. Verzekeraars hebben uiteraard wel de verantwoor-

delijkheid om deze verwachtingen goed te managen, maar bij Chubb zijn 

we altijd op zoek naar manieren om claims toe te wijzen.

Wat weet nog niemand van je?

Wellicht dat ik sinds september ben toegetreden tot het bestuur van Cobra 

1998. Wij zijn een vereniging voor jongeren in de Co-Assurantie Brand. On-

geveer tien keer per jaar organiseren wij interessante lezingen die met onze 

sector, of verzekeringen in het algemeen te maken hebben.

Wat is je favoriete restaurant?

Genoeg goede restaurants in Rotterdam en mijn woonplaats Oud-Beijer-

land. Mijn voorkeur gaat dan uit naar de Mexicaanse of Thaise keuken.

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?

Het is misschien een geleidelijke gebeurtenis, maar het is duidelijk dat de 

veranderende weersomstandigheden impact hebben op de behandeling 

van schades. Of het nu gaat om de supercel uit 2016, de januaristorm in 2018 

of de steeds hevigere regen- en onweersbuien tussendoor. Hoe deze trend 

zich door gaat zetten en wat wij als verzekeringsmarkt kunnen doen om ons 

hier zo goed mogelijk tegen te wapenen zijn hele interessante vraagstukken.

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

Ik wil mij vooral blijven ontwikkelen en uitdagen, want het is zonde om stil 

te staan in je ontwikkeling. Gelukkig ben ik nog maar relatief kort werkzaam 

binnen de branche, dus is er nog genoeg om te leren.

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

wordt?

Het makkelijkste advies is om ook andere kleuren kleding te kopen.  Blijf in je 

vrije tijd ook vooral doen wat je leuk vindt, je hebt die positieve energie ook 

nodig om je mentaal weer op te laden.

Wat is je levensmotto?

If you can change it, act on it. If you can’t, accept it. 

Wat is je favoriete sport?

Ik kijk graag voetbal, Formule 1 en wielrennen. Al wordt het wel steeds pijn-

lijker om naar Feyenoord te blijven kijken dit seizoen. Overigens kan ik tij-

dens de Olympische Spelen ook makkelijk enthousiast worden van andere 

sporten waar ik normaal gesproken nooit naar zou kijken. n

HET GEZEGDE LUID

Dat is precies de praktijk, dat is precies zoals 
het er in de praktijk 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 gesloten ruimten zoals 
kruipruimte, loze ruimte onder een trap of 
zelfs onder een ligbad of douchebak. In de 
ruimten ontbreekt bijna altijd een ventilatie-
voorziening waardoor het risico op blijvende 

schade toeneemt.

TRITION DROOGTECHNIEK 
OOK WANNEER HET ECHT LASTIG WORDT

EXPERTISE 
EN SNELHEID

24/7 Servicenummer: 0800 - 874 84 66 
www.Trition.nl

Samengevat zijn er vijf redenen om voor de 
Tritiondrogers te kiezen:

Wij leveren bij 97% van de reguliere water-
schades een pand binnen twee weken droog op.

Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Dat betekent 
7 dagen per week stand-by staan

Wij zorgen voor minimale overlast en 
maximale schadereductie. 

Onze experts bezitten specialistische kennis 
en ervaring. 

Wij zijn binnen 24 uur ter plaatse.

SCHADELAST 
REDUCTIE
De drogers van Trition zijn erop voorzien om juist in deze situaties 
een op maat gemaakte droging uit te voeren waardoor de schade 
wordt beperkt. De drogers zijn voorzien van uitblaasopeningen 
waarop slangen kunnen worden aangesloten 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.

“Water kruipt waar 
 het niet gaan kan.” 

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 voorzien van 
een passende oplossing. Immers, voor al uw droogvraagstukken 
kunt u 24/7 bij Trition terecht.

Bescherm uw bedrijf tegen cybercrime 

 Cyberrisk van De Goudse houdt hackers buiten de deur

 Gaat het toch fout? Dan bieden wij u 24/7 hulp

 Geen voorwaarden: 1 A4’tje met spelregels

Lees meer over hoe u cybercrime kunt voorkomen en over Cyberrisk  
van De Goudse op goudse.nl/cyberrisk
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Een branche in beroering
De letselschadebranche is in beroering. Nadat televisieprogramma Radar een zogenoemd Zwartboek Letselschade had 

samengesteld, riep Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) op een onafhankelijke tuchtraad in te stellen. Haar collega’s 

Michel van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) haakten aan door Kamervragen te stellen aan Sander Dekker, minister 

voor Rechtsbescherming. Los hiervan besloot Stichting PIV te integreren met het Verbond van Verzekeraars, om de 

problematiek slagvaardig te lijf te kunnen gaan. Vanuit de verantwoordelijkheid van zelfregulering trad De Letselschade 

Raad op door een Nationaal Keurmerk Letselschade in te stellen.

Met de integratie van Stichting PIV in het Verbond van Ver-

zekeraars per 1 januari 2020 beoogt de verzekeringssector 

haar slagvaardigheid op het gebied van personenschade te 

vergroten. De sector denkt in de nieuwe structuur van effi-

ciëntere overlegvormen en een grotere lobbykracht te kun-

nen profiteren. De integratie houdt in dat de zelfstandige 

Stichting PIV zal worden beëindigd en zal worden vervan-

gen door een Platform Personenschade binnen de sector 

Schadeverzekeringen van het Verbond. Dit platform is in-

middels aan de slag gegaan. Het bestaat uit een voorzitter 

en acht leden en het zal worden ondersteund door een nog 

aan te stellen programmamanager, enkele beleidsmedewer-

kers en door commissies waar onder anderen huidige leden 

van de Raad van Advies zitting in kunnen nemen. Het is het 

voornemen om de naam PIV, die in de afgelopen jaren een 

sterk merk met een goed imago is gebleken, voor een aantal 

herkenbare activiteiten te handhaven.

Professionele standaard
“Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat we met alle produc-

ten die we in de afgelopen twintig jaar tot wasdom hebben 

gebracht, ook in de komende jaren zullen doorgaan”, zegt 

Etienne de Cooker, directeur van Univé Schade, bestuurs-

voorzitter van het PIV en ook voorzitter van het nieuwe 

Platform Personenschade. “We hebben ons al die jaren inge-

zet om een professionele standaard van letselschaderege-

ling neer te zetten en te verbeteren, maar zo’n standaard is 

nooit af. Aan de verbetering daarvan, binnen de bestaande 

spelregels, moeten we blijven werken. Daarnaast zullen we 

in de komende jaren waar nodig met elkaar die spelregels 

moeten veranderen. En juist die opdracht zullen we beter 

gezamenlijk met het Verbond kunnen oppakken. Door de 

handen ineen te slaan, kunnen we als sector vanuit één visie 

aan de toekomst van de personenschaderegeling in Neder-

land werken.”

Nieuwe beleidsstructuur
De slagvaardigheid van een Platform Personenschade bin-

nen het Verbond van Verzekeraars is niet alleen groter dank-

zij de lobbykracht van het Verbond, maar ook vanwege de 

efficiëntere, meer directe overlegstructuren die erdoor ont-

staan. Dit voordeel wordt benadrukt door Marco Speelmans, 

business manager Personenschade bij Aegon Nederland en 

directeur a.i. van het PIV. Bovendien is hij een van de acht le-

den van het Platform Personenschade en tijdelijk program-

mamanager. “Gaandeweg zijn er allerlei dubbelslagen ont-

staan”, zegt hij. “In de huidige tijdsgeest is letselschade een 

‘boardroomissue’ en kom je dus in het overleg daarover niet 

alleen bij het PIV, maar ook bij gremia in het Verbondsge-

bouw uit. In de loop van de jaren is een heel schaakveld van 

gremia en personen ontstaan die iets van de letselschade-

regeling vonden, wat op zich niet verkeerd is, maar waarbij 

communicatie en verbinding ontzettend belangrijk en niet 

altijd eenvoudig was. Daarom is besloten één platform met 

kennis van zaken in te richten, het Platform Personenschade.”

Harmoniemodel
Een belangrijke punt waar het Platform Personenschade in 

belangrijke mate kan bijdragen, is de goede verstandhou-

ding tussen verzekeraars en alle partijen die letselschade-

slachtoffers vertegenwoordigen. Het harmoniemodel zoals 

dat in veel dossiers in de plaats van het toernooimodel is ge-

komen, heeft immers veel goeds gebracht. Hierover zegt Eti-

enne de Cooker: “Het is een feit dat sommige discussies weer 

dreigen te verharden. Aan de andere kant moeten we ons 

realiseren dat veruit de meeste letselschadeslachtoffers de 

schaderegeling aan het einde van het proces een voldoende 

geven of goed vinden. Vergeleken met andere landen kun-

nen heel veel zaken in Nederland nog zonder tussenkomst 

van de rechter naar wederzijdse tevredenheid worden gere-

geld. Ondertussen blijft het een dure plicht voor alle spelers 

om het slachtofferbelang centraal te stellen, omdat dat de 

beste manier is om een eventuele verharding van discussies 

te voorkomen.” Marco Speelmans: “In de letselschaderege-

ling zijn de mooiste resultaten geboekt aan de hand van 

een constructieve samenwerking, goede communicatie en 

een fijne verstandhouding. Het toernooimodel heeft daar-

entegen nooit iets moois voortgebracht. Wij wilden als PIV 

partijen met elkaar verbinden, in het belang van slachtof-

fers. Dat zal blijvend onze visie zijn, ook vanuit het Platform 

Personenschade van het Verbond van Verzekeraars.”

Letselschadepolder
Remco Heeremans, directeur van De Letselschade Raad, 

vindt het vanzelfsprekend de eigen verantwoordelijkheid 

van de verzekeraars hoe zij hun sector organiseren. Hij ver-

wacht geen grote gevolgen van de integratie voor De Let-

selschade Raad. Het Verbond van Verzekeraars, inclusief het 

Platform Personenschade, is immers naast diverse andere 

branchegerelateerde organisaties een van de dragende par-

tijen van De Letselschade Raad en daar komt geen verande-

ring in. Hij zegt: “Het PIV, nu het Platform Personenschade, is 

natuurlijk een kennisinstituut, met voelsprieten voor de ver-

zekeringsmaatschappijen, die een deelsector van de letsel-

schadesector vormen. In die zin opereert het Platform Per-

sonenschade dicht op de sector en met de andere partijen 

binnen die sector. Als polderaar vind ik dat voordelig, omdat 

de partijen waarmee wij om tafel zitten elkaar goed kennen. 

Ik hoor wel geluiden vanuit sommige kanten, dat er een risi-

co is dat de verzekeraars verder op afstand van de sector ko-

men te staan. Persoonlijk ben ik daar niet bang voor. Ik denk 

dat de verzekeraars een enorm maatschappelijk belang 

hebben, en ook een maatschappelijke betekenis, en daarom 

altijd zullen blijven opereren in het multi-stakeholderveld 

zoals zij dat nu doen. Ik denk ook dat daar geen alternatief 

voor is. Het Platform Personenschade is even welkom als het 

PIV in het polderhuis op het gebied van letselschade. En uit-

Etienne de Cooker, voorzitter van het nieuwe Platform Personenscha-
de: “Door de handen ineen te slaan, kunnen we als sector vanuit één 
visie aan de toekomst van de personenschaderegeling in Nederland 
werken.”

Marco Speelmans, directeur a.i. van het PIV: “Wij wilden als PIV partijen met elkaar verbinden, in het belang van slachtoffers. Dat zal blijvend onze 
visie zijn.”
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eindelijk is er maar één instelling die de polder bij elkaar kan 

houden en dat is De Letselschade Raad.”

Kaf en koren
Een nieuw instrument om de partijen in het letselschade-

krachtenveld bij elkaar te houden, is het Nationaal Keur-

merk Letselschade dat op De Letselschade Raadsdag, op 

21 november 2019 in Madurodam, werd aangekondigd. Bij 

die gelegenheid zei Remco Heeremans: “Vanuit politiek en 

samenleving klinkt kritiek. Wij hebben als sector een vorm 

van zelfregulering gekregen en we weten allemaal dat we 

deze verantwoordelijkheid serieus nemen. Met respect 

voor ieders positie trachten we oplossingen te vinden om 

secundaire victimisatie voor slachtoffers te voorkomen. We 

zien ook de televisieprogramma’s waarin wordt gewezen op 

wat nog niet goed gaat. We horen de oproep vanuit som-

mige politieke partijen om letselschade als overheidstaak 

op te pakken en niet langer aan de sector zelf over te laten. 

We weten dat in de afgelopen vijftien jaar veel goed werk 

is verricht. Er is veel goeds tot stand gebracht. Maar blijk-

baar nog niet voldoende. En maakt u zich geen illusies, het 

wordt een rumoerig jaar. Als wij onze sector niet organise-

ren, doen anderen dit voor ons. Dat is niet nodig, wij kunnen 

de verantwoordelijkheid aan. Maar het is de hoogste tijd in 

de overdrive te gaan. Het is tijd om het kaf definitief van het 

koren te scheiden.” En daarmee bedoelde Heeremans dat 

letselschadeslachtoffers in de nabije toekomst zullen kun-

nen weten, dankzij het Nationaal Keurmerk Letselschade, 

welke partijen goed functioneren en betrouwbaar zijn aan 

de ene kant en welke er kwalijke praktijken op nahouden 

aan de andere kant.

Stelsel op de schop
Een eveneens krachtige boodschap in dit kader had Richard 

Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, op 

het jaarlijkse symposium van de masteropleiding Aanspra-

kelijkheid en Verzekering, op dinsdag 3 december 2019 op 

de Erasmus School of Law. ‘Licht op het Zwartboek Letsel-

schade. En vooral: hoe verder?’ was het motto van het sym-

posium. “Het huidige stelsel van letselschadevergoeding 

moet op de schop”, zei Weurding. “Het kent veel knelpun-

ten en is dringend aan herziening toe. Er zijn fundamentele 

stappen nodig om te komen tot een betere afhandeling 

van letselschades en dat moet hand in hand gaan met een 

verdere versterking van de positie van letselschadeslachtof-

fers. De verzekeringssector kan dat niet alleen voor elkaar 

krijgen, maar wij willen hierin onze verantwoordelijkheid 

nemen.” Richard Weurding wees erop dat de schadeafhan-

deling in 90 procent van de gevallen goed gaat en binnen 

twee jaar wordt afgerond. “En verzekeraars krijgen daar ook 

een hoge klantwaardering voor”, zei hij. “Als er sprake is van 

lichter letsel en het slachtoffer de zaak rechtstreeks met de 

verzekeraar afhandelt, is de waardering zelfs nog hoger. Dat 

niet alle letselschadezaken in twee jaar kunnen worden af-

gehandeld, is logisch, omdat bij sommige letsels de schade 

voor het slachtoffer niet binnen die termijn is vast te stellen. 

Denk aan letsel bij jonge kinderen, letsel waarbij niet duide-

lijk is of de klachten ernstiger worden of letsel waar nog een 

medische behandeling loopt.”

Complex proces
“Maar eerlijk is eerlijk”, vervolgde Weurding, “er zijn zaken 

die langer duren omdat sommige verzekeraars domweg 

over onvoldoende capaciteit beschikken. Dat moet worden 

opgelost. Ook zijn er zaken waarin verzekeraars en belan-

genbehartigers het niet eens kunnen worden. Aan wie ligt 

dat dan? Blijkbaar ervaren de partijen die bij de afhandeling 

van letsel betrokken zijn onvoldoende de urgentie om het 

eens te worden en het slachtoffer schadeloos te stellen. Dan 

hebben we het over zo’n tweeduizend zaken per jaar, ofwel 

zo’n drie procent. Dat wordt ons – niet verrassend – flink 

voor de voeten geworpen en dat moeten wij ons aantrek-

ken.” Richard Weurding wees zijn gehoor erop dat de letsel-

schadeafhandeling een complex proces is. Het uitgangs-

punt dat verzekeraars slachtoffers moeten terugbrengen in 

de situatie waarin zij zonder het ongeval verkeerden, is vaak 

niet haalbaar. Er zijn dan veel experts nodig om te bekijken 

hoe de nieuwe situatie eruitziet en wat dat voor gevolgen 

voor het slachtoffer heeft. Een andere complicerende fac-

tor is, dat verzekeraars de slachtoffers de werkelijke schade 

moeten vergoeden. De vraag is echter hoe je de werkelijke 

toekomstschade moet vaststellen. Nog een probleem is dat 

het ondanks een wirwar van specialisten en vertegenwoor-

digers maar niet lukt mensen in vergelijkbare situaties een 

vergelijkbare vergoeding te geven. “Omdat we geen vaste 

methode hebben om de schadeomvang vast te stellen, is er 

ook nog eens sprake van een intransparant proces van scha-

devaststelling. Is dit een wenselijke situatie voor slachtof-

fers? Ik vind van niet”, aldus Weurding.

Nieuw systeem 
Volgens Richard Weurding moet het huidige stelsel van let-

selschadeafhandeling door een nieuw systeem worden ver-

vangen. Een eerste uitgangspunt van dat nieuwe systeem 

moet zijn, dat slachtoffers direct en adequaat hulp wordt 

geboden. “Het zou mooi zijn als we voor letsel iets zouden 

hebben als Stichting Salvage”, zei hij. “In de markt zijn daar 

al enkele voorbeelden van zichtbaar. Maar het aansprake-

lijkheidsvraagstuk blijft een bottleneck. Verzekeraars onder-

zoeken op dit moment of het bieden van directe hulp na het 

ongeval mogelijk is, ongeacht de aansprakelijkheid of welke 

verzekeraar betrokken is.” Een tweede uitgangspunt moet 

zijn, aldus Weurding, dat het slachtoffer een faire, snelle, dui-

delijke en gelijke vergoeding krijgt. “Verscheidenheid waar 

nodig, maar eenduidigheid waar het kan. Het systeem van 

affectieschade is daar wat ons betreft een mooi voorbeeld 

van. Geen ‘one size fits all’, maar wel een duidelijk proces en 

een gelijke en faire vergoeding voor slachtoffers. Een der-

gelijk systeem is ook voor slachtoffers veel transparanter en 

beter te begrijpen.” Het derde uitgangspunt is goede nazorg 

voor slachtoffers. Weurding: “We merken dat slachtoffers 

soms vele jaren na het definitief regelen van de schade hulp 

nodig hebben met het opnieuw aanvragen van hulpmidde-

len of het zoeken naar ander werk. We willen onderzoeken 

of het mogelijk is hen daarbij te helpen.”

Directe verzekering 
Richard Weurdings vierde punt betrof een al lang gekoester-

de wens van verzekeraars, namelijk de directe verzekering. 

Hij zei: “Het draagt bij aan een vlottere schadeafhandeling 

door deze via de eigen verzekeraar te laten plaatsvinden. De 

verzekeraar die men zelf heeft gekozen, die men kent en ver-

trouwt. Schadeafhandeling door de eigen verzekeraar zorgt 

echt voor snellere hulp en vergoedingen, zo heeft een pilot 

aangetoond. Dit alles betekent natuurlijk niet dat verzeke-

raars van mening zouden zijn dat er voor belangenbeharti-

gers geen plaats is in een nieuw systeem. Integendeel. Als er 

sprake is van ernstig letsel is het juist belangrijk dat slacht-

offers adequaat worden bijgestaan door een deskundige 

hulpverlener.” Richard Weurding rondde af met een oproep 

om zich nog meer door het belang van het slachtoffer zelf te 

laten leiden. “We moeten daarin de samenwerking zoeken 

en waar nodig over onze eigen schaduw springen. Daar wil-

len het Verbond van Verzekeraars en zijn leden zich krachtig 

voor inzetten!”

Volgens Richard Weurding realiseren verzekeraars zich dat 

een ander stelsel er niet van de ene op de andere dag is. “Dat 

betekent dat we de mogelijkheden die er zijn om binnen het 

huidige stelsel verbeteringen door te voeren nog moeten 

benutten. Verzekeraars komen daarvoor met ideeën waarbij 

zij zich in eerste instantie willen richten op schades die lan-

ger dan vijf jaar lopen en waar verschil van mening bestaat 

over de schadeomvang.” <

Remco Heeremans, directeur van De Letselschade Raad: “Als wij onze sector niet organiseren, doen anderen dit voor ons.”

Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars: “Het huidige stelsel van letselschade-
vergoeding moet op de schop.” (fotograaf John Brussel)
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LETSELSCHADE

Door Cindy van der Helm

Günaydin

Hoe maak je de verbinding 
met je cliënt?

Özlem Adsiz van Inter-Focus begon exact drie jaar geleden voor zichzelf. Aanvankelijk begon ze met alleen re-integratie 

diensten. Inmiddels is Inter-Focus een 17-man sterk intercultureel expertisecentrum, gespecialiseerd in re-integratie, 

arbeidsdeskundig advies, mediation en herstelcoaching van ongevalsslachtoffers met een niet-westerse culturele 

achtergrond. 

Niet zo verwonderlijk dat Özlem met re-integratie begon, 

want dat was de wereld waar ze uitkwam. Ze werkte jaren-

lang voor een gemeente als casemanager en richtte zich op 

de doelgroep jongeren met een uitkering. Veelal de – zoals 

het genoemd werd – kansloze jongeren: ex-gedetineerden, 

verslaafden en jongeren met een biculturele achtergrond. 

Wat haar toen al bijzonder maakte was die enorme caseload: 

Özlem had de meeste uitstroom, het hoogst aantal jonge-

ren dat weer naar school of terug naar werk ging. Niet om-

dat Özlem de taal sprak - nee, vaak werd er met handen en 

voeten gecommuniceerd - maar omdat ze verbinding wist 

te krijgen met al die jongeren. Die voelden zich gehoord en 

gezien. Dat was haar kracht. En dat is het nog steeds.  

Özlem verdiept zich in culturen. Snapt waarom iemand altijd 

te laat is. Gewoon omdat zijn voorouders nomaden waren. 

Die waren nooit gewend om op één plek te wonen. Die ko-

men dus niet te laat omdat ze hun werkgever niet serieus 

nemen, maar omdat het logisch is. “Ik vraag me altijd af 

wat iemands drijfveren en omgangsvormen zijn. Dat is wat 

iemands identiteit bepaalt. Als je dat ziet, dan kan je uit je 

vooroordelen stappen. Dan is er direct minder irritatie en 

kan je open het gesprek in. Vergelijk het met dansen. Als je 

je overgeeft aan een dans, dan wordt het dansen vloeiender. 

En iedere dans is anders. Zoals iedere dans anders is kan je 

cultuur ook niet in een hokje plaatsen. Iedereen heeft zijn 

eigen normen, waarden, drijfveren, talenten en bagage.”

Mensenkennis
Diepere kennis van mensen heeft Özlem meegekregen tij-

dens haar opleidingen op het gebied van Human Resource 

Management en Psychologie. Wat ook heeft meegespeeld 

is haar werk als intercedente waarin ze mensen en organi-

saties moest zien te matchen. Daarnaast beschikt ze over 

juridische kennis van arbeidsvraagstukken, opgedaan als 

eerstelijns juridisch medewerker bij de AWVN, waar zij zich 

bezighield met Arbeidsrechtelijk gerelateerde vraagstuk-

ken. En haar opleiding tot herstelcoach is de kers op de taart. 

Met al deze facetten wist ze Inter-Focus in drie jaar tijd uit te 

bouwen tot een gedegen bureau.

Uit alles merk je dat Özlem Inter-Focus als haar kindje be-

schouwt en het als haar taak ziet om het bedrijf te bescher-

men. Ze werkt dan ook niet met alle ZZP-ers die zich aandie-

nen. Inter-Focus heeft een vast team van 17 medewerkers 

en er worden geen opdrachten aan freelancers uitbesteed. 

Zo bewaakt Özlem de kwaliteit. Een groot deel van haar 

professionals heeft een niet-westerse culturele achtergrond. 

Medewerkers die Özlem hard nodig heeft om te kunnen 

doen wat ze doet. Ze hanteert een goed werving- en selec-

tieproces, iets wat Özlem geleerd heeft tijdens haar werk als 

intercedente. Haar geheim? Goed praten met de sollicitant. 

Weten hoe die is, waar die energie van krijgt. Het gaat niet 

eens zozeer om het papiertje, maar om de mens achter dat 

papiertje. 

Trainingen
Toen Özlem nog in loondienst was, werd ze gevraagd of 

zij collega’s wilde trainen op het gebied van interculturele 

communicatie. Daarop volgden ook trainingen op andere 

locaties en zo heeft ze haar trainingsvaardigheden verder 

kunnen ontwikkelen. Trainen is iets wat ze voor Inter-Focus 

ook veel doet. 

Het werken bij de gemeente veranderde doordat er een tar-

getsysteem ingevoerd werd, wat impliceerde dat trajecten 

snel afgerond moesten worden. Dat strookte niet met het 

mensgerichte werken van Özlem die ook bij mensen thuis 

op de koffie en de thee kwam. Een van de redenen waarom 

haar uitstroom zo hoog was, was namelijk door het traject 

samen met het thuisfront op te pakken. Zij zijn degenen die 

de jongeren moeten ondersteunen. En dat kost nu eenmaal 

tijd. Ze besloot haar baan op te zeggen en stortte zich op 

een ondernemersplan. 

Herstelcoach
Toen Inter-Focus nog in de kinderschoenen stond, kwam 

Özlem met Francie Peters in contact die haar vertelde over 

de opleiding tot herstelcoach. “En eigenlijk vind ik letsel-

schade nog leuker dan re-integratie, omdat ik mensen kan 

helpen die de weg kwijt zijn. Vooral de cultuursensitiviteit 

trekt mij. Want bij een traject met slachtoffers met een niet-

westerse achtergrond ligt de oplossing niet alleen bij mijn 

cliënt, maar bij diens omgeving. Ik moet die omgeving, 

waaronder de familie, meekrijgen om mijn cliënt in bewe-

ging te krijgen. De eigen verantwoordelijkheid zit in een 

hele gemeenschappelijke groep. En ja, ik sta met 1-0 voor 

door mijn uiterlijk, wanneer ik voor de deur sta. En dat heb 

ik ook met Syrische, Afghaanse en Marokkaanse mensen, 

ook al praten we Nederlands met elkaar of spreken we met 

handen en voeten. Vaak denken mensen dat het om de taal 

gaat, maar de echte barrière zit niet in de taal, maar in de 

cultuur. 

Özlem Adsiz richtte exact drie jaar geleden Inter-Focus op, een 17-man sterk intercultureel expertisecentrum.

Zorg ervoor dat slachtoffers zich 
gehoord en gezien voelen

Als herstelcoach hebben wij één doel: zo snel mogelijk en 

met zo weinig mogelijk kosten het slachtoffer helpen met 

zijn herstel. Maar de kortste weg, namelijk rechtdoor, is 

niet altijd de beste. Dat gaat je simpelweg niet lukken met 

slachtoffers met een andere cultuur. Ga je rechtdoor, dan 

krijg je lastige, moeizame dossiers. Een valse start, zeg ik 

altijd. Daarom geef ik ook trainingen aan professionals uit 

de branche zodat zij zich bewust worden van het slachtof-

fer. Tijdens die trainingen leren ze hoe ze hun manier van 

communiceren kunnen veranderen, waar ze rekening mee 

kunnen houden en hoe ze ingangen kunnen vinden om de 

verbinding te maken. 

Preventieve coaching leidinggevenden
En wat we ook doen, als er sprake is van een hoog ziekte-

verzuim, dan adviseren we preventieve coachingstrajecten 

bij leidinggevenden. Deze coachen we om gesprekken te 

kunnen voeren met medewerkers die uit andere culturen 

komen. Het mooie is wel dat we op deze manier niet alleen 

het bedrijf, maar ook de medewerkers kunnen helpen. Want 

het gaat ons erom een stuk bewustwording te creëren bij lei-

dinggevenden en dat medewerkers zich gezien en gehoord 

voelen, zodat ze het gevoel hebben dat ze serieus genomen 

worden.” <
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RECONDITIONERING

Door Roëlle Esselink en Cindy van der Helm
Fotografie: Cindy van der Helm

Van ‘one of the guys’ naar Technical Operations Director

Reconditioneren met een 
preventieve blik

‘Restoring confidence in your equipment’.  Zo luidt de nieuwe, internationale slogan van AREPA vandaag de dag. De 

onderneming, die onder andere reconditionering, preventieve reconditionering en inspecties van technische installaties 

verzorgt, groeit gestaag. Ook binnen Nederland. Zodoende zijn er binnen het team van AREPA Nederland het afgelopen 

jaar enkele veranderingen doorgevoerd. Jesse van Leersum (48) bekleedt sinds oktober jl. de functie van Technical 

Operations Director (TOD) bij het bedrijf.

Jesse van Leersum begon in 1991, direct na afronding van 

de MTS (Dr. A.F. Philipsschool), als monteur bij AREPA en 

werkt er dus al 28 jaar. Een kennis tipte hem: “Bij AREPA was-

sen ze elektrische apparatuur met water en zeep. Is dat niet 

iets voor jou?” Zijn interesse was gewekt: water in combina-

tie met elektronica? En zo kwam hij bij het bedrijf terecht.

Daarna vervulde Jesse verschillende andere functies binnen 

het bedrijf, waaronder die van technisch specialist en vesti-

gingsmanager. “Ik ben als TOD minder op pad, maar behoud 

hierin wel de balans”, geeft Jesse aan. “Bij de meer omvang-

rijke schades vind ik het belangrijk ook zelf aanwezig te zijn. 

Aandacht is dé manier om klanten een beeld van AREPA te 

geven. Het bedrijf krijgt op die manier een gezicht dat klan-

ten en directbetrokkenen kennen; een persoon op wie ze 

kunnen terugvallen.” 

Naar buiten treden
Voordat Jesse in zijn rol als Technical Operations Director te-

rechtkwam, werden de werkzaamheden verricht door Paul 

van Beek. Paul focust zich nu meer op het internationale 

deel in zijn nieuwe rol als International Technical Director, 

maar blijft ook nog steeds actief in schades binnen Neder-

land.

Jesse daarentegen geeft op strategisch niveau sturing aan 

de organisatie in Nederland en is volledig verantwoordelijk 

voor de operationele tak. Daarnaast vallen de vier technisch 

managers van de vier regio’s die AREPA Nederland kent 

onder zijn verantwoordelijkheid. Jesse werkt nauw samen 

met Aschwin Falck, die sinds maart National Sales Mana-

ger bij AREPA is. “Ik richt me specifiek op verzekeraars, ma-

kelaars en expertisebureaus”, licht Aschwin toe. “Jesse richt 

zich voor een groot deel op onze eigen medewerkers, maar 

treedt met zijn werkzaamheden ook veel naar buiten. Hij is 

op schadeniveau verantwoordelijk voor de gehele operatie. 

Enerzijds stuurt hij projecten binnen de regio aan, ander-

zijds regisseert hij de ontwikkelingen binnen de organisa-

tie. We hebben beiden verschillende taken en rapporteren 

ieder aan een ander directielid, maar overleggen natuurlijk 

wel veel met elkaar. De linkerhand moet wél weten wat de 

rechterhand doet. Want uiteindelijk bepalen beide handen 

hoe succesvol het eindresultaat is.”

Afhankelijk van calamiteiten
Jesses functie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. 

“Een van de grote wijzigingen is voor mij natuurlijk het ver-

antwoordelijkheidsniveau. Dat had ik al op projectbasis, 

maar nu ben ik verantwoordelijk voor de gehele operatio-

nele organisatie. Er wordt van mij gevraagd om andersoor-

tige beslissingen te nemen. Ik moet nadenken over de ma-

nier waarop we de markt gaan betreden, over hoe we onze 

gemeenschappelijk gestelde doelen gaan verwezenlijken. 

Dat vereist een andere mindset. Met de Executive Director 

in Denemarken spar ik regelmatig over de verwezenlijking 

van onze plannen, waarbij we voor een groot deel afhanke-

lijk zijn van calamiteiten. Ik zie mijn nieuwe functie als een 

positieve uitdaging, die ik met veel plezier aanneem.”

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
Jesse benadrukt op dit vlak ook het belang van de tech-

nici op de werkvloer. “Ik was voorheen gewoon ‘one of the 

guys’. In de nieuwe rol zijn proactief leiderschap, duidelijke 

communicatie en zichtbare gemeenschappelijke doelstel-

lingen sleutelwoorden in het streven om als team succesvol 

te kunnen zijn. Een voordeel van mijn lange werkervaring 

is dat ik weet hoe men acteert en dat ik begrijp wat er zoal 

kan spelen op de werkvloer. Ik vind het belangrijk om de 

communicatie functioneel te houden en suggesties voor 

veranderingen ook zo te benaderen. Toch brengen we aan 

het einde van de dag een dienst aan de man, geen concrete 

zaak. Daarom zou men zich, naar mijn mening, deelgenoot 

moeten gaan voelen van de materie. Ik kan de mensen wel 

allerlei data geven en de koers willen aanpassen, maar ze 

moeten het ook willen dragen.

Aschwin Falck (l.) is sinds maart National Sales Manager en Jesse van Leersum (r.) bekleedt sinds oktober jl. de functie van Technical Operations 
Director (TOD) bij AREPA.

Snelheid is key

Zo sta ik er echt in: dat het werk een verantwoordelijkheid 

van ons allen is en blijft. Het is heel belangrijk om inten-

sief samen te werken. Om mensen mee te nemen. Nieuwe 

ideeën moeten gedragen worden door iedereen. Zo kan er 

tenslotte meer worden bewerkstelligd.”

Groei
“Bij AREPA focussen wij ons op technische reconditionering 

van bedrijfskritische machines en installaties. Vanuit mijn 

rol als Technical Operations Director wil ik eigenlijk in twee 

stappen denken: ten eerste doorpakken en ten tweede om-

hoog. Ik wil een bepaalde groei zien. Dit kan op het gebied 

van technische reconditionering zijn, maar op het preven-

tieve vlak ligt een echte groeibriljant. “  

Trainingen
Aschwin neemt het stokje over: “Gelukkig communiceren we 

op dat gebied al veel richting de partijen in de keten. Zo ge-

ven we van tijd tot tijd trainingen om deze partijen bewust 

te maken van de eventuele risico’s die hun klanten lopen. 

Vooral op het gebied van preventie valt er namelijk veel te 

winnen. Hoe eerder je erbij bent, hoe efficiënter en optima-

ler het traject van reconditionering ingezet kan worden. Be-

drijven kunnen zich daardoor een hoop ellende besparen en 

het helpt verzekeraars hun schadelast te verbeteren. Want 

hoeveel kost het een bedrijf wanneer zijn bedrijfskritische 

machines uitvallen door een calamiteit? Daarnaast denkt 

men vaak te licht over de effecten van corrosie na een brand. 

Vooral in dit soort gevallen is snelheid key. Als je een uur la-

ter bent dan gewenst, is de gevolgschade – die je overigens 

niet altijd direct kunt zien – enorm. Corrosie kan namelijk 

aantasting veroorzaken op machines en als die aantasting te 

sterk is, kan dat leiden tot permanente schade.” 

In originele staat terugbrengen
“Onze definitie van reconditionering – en tegelijk ons uit-

gangspunt – is: een product opnieuw in de staat brengen 

zoals die was vóór de calamiteit. En vaak brengen we het 

product zelfs in een betere staat dan het was... Bij te laat 
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IN REACTIE OP

ingrijpen komt dat streven in gevaar. Dus, als een schade-

behandelaar melding krijgt van een brandschade, waarbij 

bedrijfskritische apparatuur en installaties betrokken of aan-

wezig zijn, dan kan er sprake zijn van ‘contamination’: vervui-

ling, die tevens een corrosieve aard kan hebben. En waarbij 

het dus zaak is om ons direct in te schakelen. 

Vandaar ook dat we 365 dagen per jaar 24/7 beschikbaar en 

inzetbaar zijn. Dit levert in alle facetten een win-winsituatie 

op. De gedupeerde is erbij gebaat dat zijn bedrijfskritische 

apparatuur en installaties intact blijven en niet vervangen 

hoeven te worden. De leverancier van de machine staat im-

mers niet morgen al op de stoep met een nieuwe. Daarbij 

loopt het verlies aan inkomsten behoorlijk rap op, naarmate 

de apparatuur langere tijd stilstaat. Verder levert – zoals 

aangegeven – tijdig ingrijpen van onze kant de verzekeraar 

vaak een groot financieel voordeel op. De kosten voor onze 

diensten vallen immers vele malen lager uit dan die voor 

de aanschaf van een nieuwe machine. En door het vermin-

deren van de zogenaamde ‘down time’ is verzekerde weer 

snel operationeel, waardoor het productie- of omzetverlies 

sterk gereduceerd wordt. In geval van behoefte aan extra 

mankracht laten we zelfs onze collega’s uit Denemarken en 

Zweden of zelfs de Verenigde Staten overkomen. Dat is het 

voordeel van de Global Footprint van AREPA.”

 

Snel ter plaatse
Jesse besluit:  “Snelheid is key bij AREPA, zoals gezegd. We 

komen hoe dan ook liever negen keer voor niets, dan één 

keer te laat. De eventuele gedupeerde betaalt daar niets 

voor. En we zorgen altijd dat we snel ter plaatse zijn. Na-

tuurlijk is een groot deel van de schade-experts en Salvage  

Coördinatoren zich hier al van bewust, maar toch valt er nog 

wel wat winst te behalen. Dit kan bijvoorbeeld door te in-

vesteren in educatie voor de schade-expert, verzekeraar of 

schadebehandelaar, zodat er, op het moment dat er melding 

wordt gedaan van schade waarbij bedrijfskritische appara-

tuur betrokken is, alvast naar AREPA wordt gebeld.

We hebben een heel brede doelgroep, maar soms is het 

lastig om goed onder de aandacht te komen. Vooral in de 

wereld van makelaars en verzekeraars, die toch een belang-

rijke adviesrol richting de klant hebben, maar vaak niet di-

rect met ons in contact komen, zijn we nog niet optimaal 

bekend. Jammer, want wij kunnen ze goed helpen om die 

belangrijke taak die zij hebben in te vullen. Onze naamsbe-

kendheid onder die doelgroep neemt overigens wel steeds 

meer toe en niet in de laatste plaats omdat we veel kennis-

sessies op locatie geven waarin we uitleggen wat we voor 

hun klanten kunnen betekenen. Bewustwording, daar draait 

het om. En het vertrouwen dat het goed komt. Niet voor 

niets luidt onze internationale slogan: ‘Restoring confidence 

in your equipment’. “ <

Liever negen keer voor niets, 
dan één keer te laat

Jesse van Leersum: “Snelheid is key bij AREPA.”

Aschwin Falck: “Vooral op het gebied van preventie valt er veel te 
winnen.”

Door Cindy van der Helm

Met mijn handen in het haar
Met dat dilemma zat ik - hoofdredacteur Cindy van der Helm - deze zomer. Ik ben namelijk meerdere malen door vrienden 

en bekenden benaderd met de vraag of ze mijn camper mogen lenen. Die staat toch het merendeel van de tijd stil. En 

dat klopt. Maar ik weet ook dat die camper, volgens de taxatie, nu nog veel geld waard is. Wat als er schade mee gereden 

wordt door een ander? Dan zou ik mooi met mijn handen in het haar zitten, want dan wordt mijn camper minder waard. 

Mijn eigen risico zal stijgen. De vriendschap zal wellicht een deuk oplopen...

Ik zou er wel een artikel over willen schrijven en heb in mijn 

voorwoord van het augustusnummer input gevraagd. Hoe 

leuk dat mensen dan ook echt reageren! Ik was al in een ver-

gevorderd stadium met een partij die er een verzekerings-

oplossing voor had bedacht. Echt een heel gave oplossing 

waar ik persoonlijk enthousiast over was!

Er liep namelijk een pilot waar ik wel oren naar had. Helaas, 

net voordat ik er gebruik van wilde maken is in overleg met 

de risicodrager besloten om de pilotperiode te stoppen en 

het product even on hold te zetten. In 2020 wordt bekeken 

of en op welke wijze het product definitief in de markt kan 

worden geïntroduceerd. Helaas. Deze verzekeringsoplos-

sing kan op dit moment dus nog niet toegelicht worden. En 

wat ik persoonlijk nog meer betreur: ik kan er geen gebruik 

meer van maken. Maar, als er meer nieuws is, meldt mijn 

contactpersoon zich weer.

Van tevoren laten taxeren 
Een andere reactie was die van letselschadejurist en Register-

Expert Jorg van den Enden: “Als een vriendschap een deuk 

oploopt vanwege het feit dat jij aangeeft de camper niet uit 

te willen lenen, dan zegt dat meer over jouw vrienden dan 

over jezelf. Het is toch volstrekt normaal dat je zuinig bent 

op je spullen en dat je niet zomaar iets uitleent. Zeker niet 

een camper, want die vertegenwoordigt een behoorlijke 

waarde. En de kans dat er schade ontstaat door toedoen van 

een ander is nou eenmaal groot. Het is geen pen van 10 cent 

die je even uitleent. Als vrienden dat niet begrijpen, dan zijn 

ze geen knip voor de neus waard.

Je zou natuurlijk ook nog een creatieve oplossing kunnen 

bedenken. Laat de waarde van de camper voor het uitle-

nen door een taxateur bepalen. Vervolgens maak je een 

overeenkomst met de vrienden die de camper willen lenen, 

waarin staat, dat als de camper tijdens het gebruik door de 

vrienden schade oploopt (door welke oorzaak dan ook, zo 

ruim mogelijk formuleren), de vrienden de camper aan het 

einde van de leen-periode verplicht moeten kopen voor het 

taxatiebedrag. Uiteraard e.e.a. goed schriftelijk vastleggen. 

Eens kijken welke vrienden dan nog interesse hebben.”

Dat is ook een mooie tip! Mijn camper moet hoe dan ook 

vóór mei weer getaxeerd worden voor de verzekering. Nou, 

taxateurs, kom maar op met die taxatie. 

Maar weet je wat ik nu eigenlijk misschien wel het aller-

mooist vind? Ik had die vraag gesteld om te kijken of mijn 

voorwoord wel eens gelezen wordt. Dergelijke reacties be-

wijzen maar mooi dat dat toch echt wel het geval is! <

Register-Expert en letselschadejurist Jorg van 
den Enden komt met creatieve oplossing voor 
dilemma van hoofdredacteur Cindy van der 
Helm

Camper uitlenen aan vrienden en bekenden?
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Toenemend beroep op 
Stichting Salvage 

Het aantal situaties waarin de brandweer een beroep op Stichting Salvage doet, neemt toe, maar niet altijd heeft Salvage 

het mandaat om daar gehoor aan te geven. Het is een van de constateringen van Johan van den Berg in zijn eerste jaar als 

directeur van Stichting Salvage. Ook het korps Salvagecoördinatoren vraagt zijn aandacht. Het korps vergrijst en jonge 

intredende coördinatoren moeten een heel traject doorlopen voordat ze bij grote incidenten inzetbaar zijn.

Het mandaat dat de gezamenlijke brandverzekeraars aan 

Stichting Salvage hebben gegeven, omvat het optreden na 

een brand, een explosie, een storm en wateroverlast, en nu 

ook, na een pilotperiode in 2019, het vrijkomen van asbest. 

“Met dit mandaat kunnen we goed uit de voeten”, zegt Jo-

han van den Berg. “Waar we het financiële mandaat dreigen 

boven te gaan, kunnen we meestal snel met de betrokken 

verzekeraars overleggen en is er snel iets af te spreken.”

Door de gevel
Toch zijn er nog andere situaties waarin een verzekeraar of 

de brandweer graag Salvage ter plaatse wil laten komen. Op-

vallend vaak is dit het geval wanneer een auto door de gevel 

van een pand is gereden. Onlangs nog reed een auto met 

een graafmachine op de aanhanger door de gevel van een 

drogisterij in de Leidsestraat in Amsterdam. In zulke geval-

len kan het nodig zijn bewoners van verdiepingen erboven 

of van belendende panden de nodige bijstand te verlenen. 

“Het gebeurt eigenlijk elke week wel een keer”, zegt Van den 

Berg, “maar daar hebben we helemaal geen mandaat voor. 

We moeten dan eerst de verzekeraar van de woning ach-

terhalen en toestemming vragen om hulp te bieden. Tege-

lijkertijd wil de brandweer dat we er snel bij komen, omdat 

die auto eruit moet. Veel van onze coördinatoren hebben 

ook een bouwkundige achtergrond, kunnen dus over de 

constructie meedenken en beoordelen welke constructieve 

beheersmaatregelen nodig zijn om het voertuig weg te kun-

nen halen en toch een veilige situatie te creëren. Daarnaast 

kunnen ze dan meteen gegevens noteren als de naam van 

de bestuurder en het kenteken van de auto. Dat maakt de 

regresactie voor de verzekeraar eenvoudiger.”

Geen calamiteit
Een auto die een pand is binnengereden, is een duidelijke 

calamiteit. Meer diffuus is de situatie waarin de brandweer 

bijzonder veel meldingen van stormschade of waterover-

last heeft ontvangen. Johan van den Berg: “Wanneer ergens 

een boom door het dak van een woning is gevallen, dan is 

het duidelijk dat wij daar snel naartoe moeten om hulp te 

bieden, dan voegen wij iets toe. Maar als bij de brandweer 

vanuit één wijk heel veel meldingen over stormschade of 

wateroverlast binnenkomen, dan is het de vraag of er echt 

van spoedeisende gevallen sprake is en of wij dan ook iets 

kunnen toevoegen. De brandweer vraagt ons in zo’n situ-

atie al snel: jongens, komen jullie ook?! Dat is begrijpelijk, 

want zij kunnen al die meldingen soms ook niet behappen. 

Voor ons is het dan lastig prioriteiten te stellen en voldoende 

capaciteit te houden. Vaak sturen we dan toch één of twee 

coördinatoren zo’n wijk in, om te laten inventariseren wat er 

aan de hand is. We zullen hierover nog met de brandweer in 

gesprek moeten gaan, want we willen onze partner natuur-

lijk niet laten zitten. We staan over en weer voor elkaar klaar 

en denken samen over zaken na.”

Salvagecoördinatoren
Een belangrijk punt van aandacht is vervolgens het korps 

Salvagecoördinatoren. Het korps vergrijst en in de komende 

jaren zullen heel wat experts met pensioen gaan. De aanwas 

met jonge experts is er wel, maar doordat verzekeraars te-

genwoordig schades onder een bepaald bedrag op afstand 

afhandelen of in samenwerking met een herstelbedrijf in 

natura vergoeden, hebben de jonge experts minder vaak de 

leerschool vanaf kleinere schades doorlopen. Zij stappen la-

ter de leercurve in, waardoor het moeilijk is het korps Salva-

gecoördinatoren vanaf de onderkant aan te vullen. Van den 

Berg: “We hebben met een aantal expertisebureaus, een mix 

van klein, middel en groot, op het kantoor van Salvage een 

sessie gehad om deze problematiek te bespreken. Het gaat 

erom het expertisevak interessant en in ere te houden. Wat 

dat betreft hebben we een gezamenlijk belang, zowel met 

de expertisebureaus als met het NIVRE. We moeten als gehele 

branche naar oplossingen zoeken en ervoor zorgen dat de 

kwaliteit gegarandeerd blijft en er voldoende capaciteit is.”

Ervaring in hun rugzak
Een beginnende expert gaat tegenwoordig anders te werk 

dan vroeger het geval was. Hij of zij regelt zaken telefonisch 

en op basis van foto’s of films en controleert offertes. “Dat 

maakt het vak anders”, zegt Johan van den Berg. “Het vak van 

Salvagecoördinator houdt in dat je bij een calamiteit aanwe-

zig bent en mensen in moeilijke situaties bijstaat. Wie mensen 

bij een brand gaat ondersteunen, moet wel iets aan ervaring 

in zijn rugzak hebben. Dit soort klussen kun je niet als twin-

tigjarige onervaren expert doen. Je hebt daar een bepaalde 

levenservaring voor nodig.” Volgens Van den Berg kost het 

behoorlijk wat tijd en energie om nieuwe mensen goed op 

te leiden. “Je hebt niet zomaar een korps aangevuld”, zegt hij. 

“Dat vraagt een langetermijnplanning. Gelukkig hebben we 

in 2019 dertien nieuwe mensen opgeleid, die in oktober als 

Salvagecoördinator aan de slag zijn gegaan. Dat zijn voorna-

melijk jongeren tussen de 25 en 35 jaar en dat is belangrijk 

voor de leeftijdssamenstelling van het korps.”

Intensief jaar
Johan van den Berg heeft als nieuwe directeur van Stichting 

Salvage een intensief eerste jaar achter de rug. Na een aanbe-

stedingsronde met verschillende alarmcentrales ging Salvage 

met de alarmcentrale van VHD werken, hetgeen een vernieu-

wing betekende van contractafspraken en ‘servicelevelagree-

ments’. Ook de afspraken met de expertisebureaus over de in-

zet van Salvagecoördinatoren werden vernieuwd. En onlangs 

nog werd met het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg een 

herzien Protocol van Afspraken overeengekomen. “Het heeft 

mij enorm geholpen dat ik vanaf het begin bij de besluitvor-

ming over al deze zaken betrokken ben geweest”, zegt Van 

den Berg. “Als je in een rijdende trein stapt met contracten die 

nog twee jaar hebben te gaan, kost het je veel meer moeite 

om je al die afspraken eigen te maken. Nu was ik verplicht er 

helemaal in te duiken en dat heeft mij geholpen de gaten te 

vullen in de ervaring die ik op deze gebieden al had. Het was 

een heel mooie samenloop van omstandigheden.”

In de praktijk
In dit eerste jaar heeft Van den Berg ook veel praktische er-

varing in het veld opgedaan. Hij is diverse keren naar een 

klus gaan kijken, met name wanneer er sprake van een meer-

daagse inzet was. Dit was bijvoorbeeld het geval toen tijdens 

een kleine brand in de Lee Towers-flat in Rotterdam een sprin-

klerkop het had begeven, waardoor er duizenden liters water 

van boven naar beneden was gestroomd. Bij de ontruiming 

van de flat werd nauw met Bevolkingszorg samengewerkt 

en ook dat was een nieuwe ervaring voor hem. Ook draait 

Johan van den Berg piketdiensten, net als zijn collega-

beleidsmedewerkers in de staf. In dat werk heeft hij vooral 

ook kennisgemaakt met de, in zijn woorden, uitstekende 

samenwerking tussen de Salvagecoördinatoren en de re-

conditioneringsbedrijven. Hij herinnert zich een brand in de 

nacht van vrijdag op zaterdag in een appartementencom-

plex in Hilversum, waarna vijftig appartementen moesten 

worden ontruimd. Door een intensieve reiniging en droging 

in het weekend kon op maandag het grootste deel van de 

bewoners weer naar hun eigen appartement terug.

Kostenbesparing
 “Hadden wij in dit geval niet doorgepakt”, vertelt Johan van 

den Berg, “dan was de verzekeraar pas op maandag in actie 

gekomen, er was een expert gekomen en misschien waren 

de schoonmaakbedrijven pas later aan het werk gegaan. De 

gedupeerden hadden dan pas donderdag of vrijdag terug 

naar hun appartement gekund. In dit geval hebben we dus 

voor een behoorlijke besparing van kosten gezorgd. Het is 

altijd lastig te becijferen wat wij besparen. Op zich zijn we 

daar ook niet echt mee bezig, want wij zijn er voor de gedu-

peerden, dat is ons eerste aandachtspunt. Maar zeker in het 

geval van waterschades realiseren wij enorme besparingen 

als bijvangst. Wij worden ingeschakeld door de brandweer, 

dus we komen bij waterschades die ook echt wat om het lijf 

hebben, en door daar snel met een coördinator bij te zijn, 

die de juiste bedrijven inschakelt voor snelle droging en 

reconditionering, voorkomen we voor de verzekeraars een 

hoop schadelast. En dat is voordelig voor de verzekeraars, 

maar ook voor de verzekerden, want als wij de schade laag 

houden, heeft dat gunstige gevolgen voor de premie.”

Hoge waardering
De waardering van geholpen gedupeerden blijft onver-

minderd hoog. Al sinds jaar en dag geven zij Salvage rap-

portcijfers die gemiddeld hoger dan een acht zijn. Deze 

waardering blijkt uit de enquêtes die na een inzet aan de 

betrokkenen worden gestuurd. Johan van den Berg tot slot: 

“Die resultaten zien wij langskomen en daar zijn we trots op. 

We spreken natuurlijk met de coördinatoren en zij ervaren 

die waardering ook in de praktijk. De coördinatoren krijgen 

zelf veel directe respons tijdens hun werkzaamheden. Sal-

vage is op zich niet bekend bij het grote publiek. Op het 

moment dat mensen in de situatie van een brand zitten en 

er komt iemand namens de verzekeraar hen helpen, in de 

vorm van aandacht, actie en advies, dan zijn de meesten al 

positief verrast. De coördinator probeert mensen rustig te 

krijgen, zorgt dat zij weer in een stabiele situatie kunnen 

verkeren en weer handelingsperspectief hebben. Mensen 

krijgen er uitzicht op dat het weer goed komt en dat is voor 

gedupeerden ontzettend belangrijk. Daar doen we het per 

slot van rekening allemaal voor.” <

Johan van den Berg is directeur 
van Stichting Salvage



53www.schade-magazine.nl52 www.schade-magazine.nl

EXPERTISE

Niemand hoeft het alleen te doen 

NIVRE-voorzitter 
opent deuren

‘Nieuwe NIVRE-voorzitter zet in op meer verbinding met markt’ kopten we in de februari-editie  van het SCHADE 

magazine. Voorzitter Hans de Hoog is nu een jaar op dreef en weet steeds meer deuren te openen. 

“De lijnen met brancheorganisaties zoals het Verbond, Adfiz, 

NVGA, VNAB en NARIM liggen goed open. Dat is het gevolg 

van een logische verbinding met de koepels in de markt. In 

wezen ben ik vanuit het NIVRE alleen maar instrumenteel 

voor het contact leggen met de markt. En dan heb ik het niet 

over de individuele verzekeraars, maar over de overkoepe-

lende organisaties. Dat zijn wij immers ook. 

In de relatief korte tijd dat ik voorzitter ben tonen partijen de 

bereidheid om kennis en informatie te delen en om samen 

branchegerelateerde onderwerpen te bespreken. Ik ben blij 

dat die weg inmiddels goed wordt gevonden. En het gaat 

verder. Op onderdelen zijn er al goede afspraken gemaakt 

over kennisuitwisseling. Dat is niet overal gemakkelijk te re-

aliseren. Toch leveren bijvoorbeeld de ontmoetingen die het 

VNAB organiseert al PE-punten op voor Register-Experts. En 

nu zijn we nog aan het kijken of het omgekeerde ook te rea-

liseren is: NIVRE-bijeenkomsten openstellen voor leden van 

het VNAB die behoefte hebben aan PE-punten. En daarnaast 

onderzoeken we of dat voor leden van andere koepels ook 

mogelijk is, het liefst dus vice versa.” 

Verbinding
Hans ziet zichzelf als degene die onder meer de taak heeft 

om deuren te openen. “De echte kracht moet komen uit de 

verbinding tussen afdelingscommissies van bijvoorbeeld 

het Verbond en de branchebesturen van het NIVRE. Die ver-

bindingen zijn wij nu aan het intensiveren en wij krijgen een 

volwassener rol tussen alle gremia. 

Deels zijn wij volger en sluiten wij aan bij iets wat een ander 

al heeft staan. En deels zijn wij kartrekker. Het is de truc om 

te geven en te nemen. De basis om te willen delen moet er 

overigens wel zijn, want er moet wel sprake zijn van weder-

kerigheid.

En moet er structureel iets worden opgepakt? Ook daarvoor 

zijn wij een gemakkelijke gesprekspartner. Wij kunnen heel 

eenvoudig bij de genoemde koepels informatie ophalen 

waar onze leden wat aan hebben. Denk aan al die steeds 

sneller gaande veranderingen die impact hebben op orga-

nisaties. Tegelijkertijd delen wij zelf ook heel gemakkelijk 

informatie met andere koepels.” 

Herpositionering NIVRE
En dan nu even over de taak waar Hans zelf zwaar op zit: het 

merk NIVRE. Wat doet hij daar nu mee? “We zijn nu bezig met 

een herpositionering van het merk NIVRE. Wat betekent het 

merk voor de aangeslotenen en de opdrachtgevers? En wat 

kan het NIVRE betekenen voor partijen die geen opdracht-

gever zijn? Of voor schade-experts die geen Register-Expert 

zijn? We proberen een makkelijke, eenduidige boodschap te 

formuleren waar de binnen- en buitenwereld iets aan heeft. 

Dat is het proces waar wij nu in zitten. Zo’n proces kost tijd, 

want je moet mensen zien mee te krijgen. Die trein begint 

langzaam op gang te komen. Maar het begin is er.” 

Jong talent opleiden
“We hadden het in het februarinummer over vergrijzing. En 

dan kom ik weer terug bij de verbinding naar de markt. Ver-

grijzing is niet iets van het NIVRE zelf. Het tegengaan van de 

vergrijzing kunnen we niet alleen. Daar hebben we de markt 

bij nodig. Er moet geld beschikbaar zijn binnen de bureaus 

om te kunnen investeren in jong talent. De expertisebedrij-

ven kunnen de opleiding en het lidmaatschap van het NIVRE 

verzorgen. Daar is wel financiële ruimte voor nodig. Het op-

leiden van experts is een zeer kostbare aangelegenheid en 

die kosten moeten óók worden gedekt uit de tarieven. Op-

drachtgevers snappen dat, en beseffen zich meer en beter 

dat een sterk expertisekorps er over 10 jaar alleen is als dat 

nu wordt ontwikkeld. Het is een aspect waar wij als koepel 

mee te maken hebben. Hoe de expertisemarkt er over 5 of 

10 jaar uitziet wordt mede bepaald door de vraag van dat 

moment. Dat is niet alleen voor onszelf interessant, maar ze-

ker ook voor opdrachtgevers. Het is wel een belang dat wij 

vanuit het NIVRE behartigen voor al onze leden. Relevante 

kennis en skills zijn voorwaardelijk voor toekomstig succes. 

En wij zijn elke dag bezig om af te stemmen op de snel ver-

anderende verwachtingen van de markt en de leden op die 

terreinen.”

Nieuwbakken schades
“In het algemeen zie je dat er een behoorlijk aantal schades 

zal verdwijnen door digitalisering, namelijk de minder com-

plexe en kleine schades. Maar, er zijn natuurlijk ook nieuw-

bakken schades zoals Cyber, lithium batterijen en zonnepa-

nelen. Niemand weet precies hoe het afnemen van het één 

zich verhoudt tot het toenemen van het ander. 

Wat betekent dat in volume? Ik ben geneigd te denken dat 

het volume als geheel in aantal zal afnemen. Op onderdelen 

zal de complexiteit daarentegen toenemen. De omvang per 

schade zal toenemen. En daar zijn ervaren mannen en vrou-

wen voor nodig.”

 

Beoordelen blijft mensenwerk
“De kleine en eenvoudige schades zullen in de toekomst op 

een slimme manier worden opgelost, met minder menselij-

ke inzet. Maar het beoordelen van een grotere of complexe-

re schade en het onderhandelen, dat blijft mensenwerk. 

Je moet als verzekeraar bovendien in de gaten houden welk 

belang je dient. Zijn verzekerden wel blij met de dienst die 

door hen ontvangen wordt? Als een verzekeraar oordeelt 

dat een claim zonder menselijke inzet kan worden afgehan-

deld, maar de klant vraagt om een gesprek of bezoek, lijkt 

mij dat die vraag leidend is.” 

NIVRE-voorzitter Hans de Hoog: “Er is energie en kracht nodig om het NIVRE door te ontwikkelen en gaande 
te houden. De echte kracht moet komen uit de verbinding tussen afdelingscommissies van bijvoorbeeld het 
Verbond en de branchebesturen van het NIVRE.” 

Herpositionering: trein begint 
langzaam op gang te komen

De branchebesturen lopen als 
een tierelier 

Het is de truc om te 
geven en te nemen

Verbinding en samenwerking
Op de vraag hoe het eerste jaar is bevallen antwoordt Hans 

dat hij de verbinding en de samenwerking heel erg leuk 

vindt. En dat hij blij is dat hij nog twee jaar de tijd heeft om 

te helpen bij de doorontwikkeling. “Voor de grote onderwer-

pen komen wij eens per kwartaal bijeen. Een reden waarom 

je niet korter dan drie jaar voorzitter zou moeten zijn. De 

voorzitter bepaalt natuurlijk niet alles, maar is wel zichtbaar 

en kan richting geven. Als je als voorzitter maar kan terug-

vallen op een ervaren en daadkrachtig bestuur, dan kan je 

goede dingen bereiken. En dat is gelukkig het geval. 

Het is leuk om helemaal in het hart te zitten van alles wat er 

gebeurt rond het behoud en de ontwikkeling van het vak. 

Het is belangrijk dat dat goed gebeurt. Gelukkig doen we 

het met z’n allen. Kijk je bijvoorbeeld naar kennis dan zie 

je dat de branchebesturen als een tierelier lopen. Ze doen 

Door Cindy van der Helm

Fotografie: Cindy van der Helm
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steengoed werk en hebben het goed voor elkaar. Er is en 

wordt met zoveel energie aan kennisontwikkeling binnen 

iedere branche gewerkt.” 

Van betekenis voor stakeholders
“Niets gaat vanzelf. Er is energie en kracht nodig om het  

NIVRE door te ontwikkelen en gaande te houden. Daar heb-

ben we de inzet van vrijwilligers voor nodig; van commissie-

leden binnen een branche die ieder hun steentje bijdragen 

aan het mooie grote NIVRE. Het gaat om de gezamenlijk-

heid. We zijn met z’n allen voor dezelfde zaak bezig. En nie-

mand hoeft het ook alleen te doen. 

Iedereen die in een branchebestuur of commissie zit is be-

reid om het werk erbij te doen. Zij zijn allen stuk voor stuk 

belangrijk. En het mooie is, dat zij het NIVRE hebben ver-

sterkt. Je zal zien dat het NIVRE over een jaar of tien een nog 

vanzelfsprekender onderdeel is van alles wat met verzeke-

ren en schade te maken heeft. Omdat ik erin geloof dat wij 

iets kunnen betekenen voor alle stakeholders. Door wie we 

zijn en wat we doen.” <

Een behoorlijk aantal schades zal 
verdwijnen door digitalisering, beoordelen 
en onderhandelen blijft mensenwerk

LINDESK EN CONTEXT GAAN SAMENWERKING AAN

DERDE KEUKENTAFELOVERLEG VAN DE BRANCHEVERENIGING NLE

Lindesk Expertise in Letselschade en Context zijn een samenwerking 

aangegaan. Beide organisaties, die nadrukkelijk de rol van onafhankelijke 

deskundige op zich nemen, zullen in het vervolg nauw samenwerken bij 

branche overschrijdende opdrachten. 

Managing Partner van Context Michael Blonk: “Net als Context behandelt 

Lindesk de wat complexere schades die vast zitten en het mooie is dat 

beide bedrijven altijd voor de oplossing gaan.” Maarten van der Linden,

owner en founder van Lindesk: “Wij zien in Context een deskundige aan-

vulling op het verrichten van technische toedrachtsonderzoeken en het 

beoordelen van schade bij zelfstandig ondernemers. Maar ook bijvoorbeeld 

bij het beoordelen van woningaanpassingen bij mensen die na een onge-

val gehandicapt raken.”

Onafhankelijke positie
Door het bundelen van de krachten zijn beide bedrijven in staat hun 

bestaande en nieuwe klanten een breder aanbod van diensten te verschaf-

fen. Beide geloven in de kracht van het delen, in een onafhankelijke positie 

en in open communicatie naar partijen. Vanuit deze grondhouding wordt 

gestreefd naar concrete resultaten met een onderscheidende kwaliteit. De 

samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en er worden geen com-

merciële opslagen over elkaars diensten berekend.

 

Lees ook het artikel van 18 november op de website

Op 31 oktober vond het derde Keukentafeloverleg van de Branche-

vereniging NLE plaats. Het concept is bedoeld om met een groep 

branchegenoten in een informele setting, namelijk letterlijk aan de 

keukentafel, onder het genot van lekker eten en drinken, verdie-

pend te kunnen praten over belangrijke onderwerpen. 

Een kleine twintig deelnemers, afkomstig uit de advocatuur, ex-

pertisebranche, verzekeraars, medische sector en de wetenschap, 

bogen zich samen over het thema ‘taal is zeg maar écht ons ding!’.

Een gezamenlijke conclusie was dat communicatie een voorname 

pijler is onder de letselschadepraktijk. Gelukkig is er binnen de 

meeste organisaties veel aandacht voor de kwaliteit van communi-

catie. Zo worden professionals aangemoedigd om te schrijven alsof 

ze aan het slachtoffer zelf schrijven. Ook nemen veel professionals 

direct aan het begin van een zaak contact op met de wederpartij, 

waarmee (hopelijk) meteen de goede toon is gezet. Persoonlijk 

contact wordt gezien als een bepalende factor.

Lees ook het artikel van 18 november op onze website.

Brand-, water- of transportschade? 
Wij lossen het snel voor u op!

Kooistra Opkopers, voor al uw schadegoederen!

Kooistra staat voor:

- Snelle afhandeling

 - Goede prijs

 - Snelle betaling

 - Betrouwbaar

 - Discreet

 - Afspraak is afspraak

 - Goede afzetkanalen

Kortom: Tevreden klanten door totale ontzorging

Wilt u ook een vlotte afhandeling van de verkoop?

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

Hans de Hoog: “Bij het tegen-
gaan van de vergrijzing hebben 

we de markt nodig. Er moet geld 
beschikbaar zijn binnen de 

bureaus om te kunnen
investeren in jong talent.”
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 JONG GELEERD OUD GEDAAN
Door Roëlle Esselink

Fotografie: Cindy van der Helm

Verzekeringen was geen 
bewuste keuze

Jaap Oudekerk is Senior Claims Specialist bij Aon Risk Solutions. Hij zit al 36 jaar in het vak. Verzekeringen was geen 

bewuste keuze, maar hij rolde er in 1972 eigenlijk geleidelijk in. 

Hoe ben je Claims specialist geworden?

“Na de HBS ben ik blijven hangen in een vakantiebaantje bij 

de Europeesche. Later ben ik overgestapt naar twee andere 

verzekeraars: Nic. Drukker – wat tegenwoordig Allianz heet 

– en Blom & van der Aa, dat toen nog bestond als makelaar 

maar later in Aon is opgegaan. In 1984 ben ik bij Baneke As-

surantiën in Amsterdam begonnen, dat na de nodige rechts-

opvolgingen recent ook AON werd. En daar werk ik nu nog 

steeds.” 

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?

“Dat is een lastige. Tot op de dag van vandaag heb ik onge-

looflijk veel plezier in mijn werk gehad en ben ik breed actief 

geweest in de branches Brand, Transport en Aansprakelijk-

heid. Maar er zijn zoveel leuke situaties geweest; de omgang 

met conculega’s of verzekeraars, bijvoorbeeld. Ik stel de in-

Wat moet blijven zoals het is?

‘De informele samenkomsten, de samenspraak tussen ma-

kelaars en verzekeraars, veelal in de co-assurantiemarkten. 

In gevallen waarbij je elkaar voor zaken persoonlijk opzoekt, 

weet je wie je voor je hebt en wat je aan iemand hebt. Dit 

maakt het communiceren gewoon veel makkelijker.”

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?

“Dan kom je op de bekende uitspraak ‘Het verzekeringsvak is 

zo saai’. Ik zou zeggen: integendeel. Kom een paar jaar wer-

ken en dan heb je wel door dat dit niet zo is. Als ik over de 

makelaarskant praat, is het onderdeel belangenbehartigen 

heel mooi. De toegevoegde waarde leveren aan een stukje 

papier, dat polis heet. En de waardering die je daar dan weer 

voor ontvangt.”

Werk je liever met ouderen of met jongeren?

“Dat is me om het even. Wanneer je met jongere mensen 

werkt is het een kwestie van opleiden, openstaan voor vra-

gen en proberen duidelijk te maken waarom je zaken op een 

bepaalde manier doet. Het prettige van met oudere collega’s 

omgaan, is dat je weet dat iemand al jaren meedraait. Maar 

de afwisseling is leuk.” 

Wat kunnen jongeren leren van senioren?

“Dat is niet makkelijk in een boekje te vatten. Het is meer een 

ervaring: hoe ga je met elkaar en met verzekeraars om? Op 

het gebied van aansprakelijkheid, bijvoorbeeld, bedenk je 

na een analyse welke stappen je moet nemen en in welke 

volgorde. Je moet leren je te verplaatsen in je tegenstander, 

als je iets gaat doen. En proberen ze een stap voor te zijn, 

natuurlijk.” 

En andersom?

(Lacht even.) “Tja, laatst nog een bepaald foefje met een 

computer. Dat ligt dan echt op het technische vlak.” 

Wat is het mooiste dat je hebt bereikt in het vak?

“Niets specifieks. Regelmatig liggen we overhoop met verze-

keraars over bepaalde schades. Het zijn mooie momenten, 

als je er door overleg na een tijd toch een klap op kunt ge-

ven. Of het balletje nu jouw kant op rolt of de andere kant, 

of als je samen wat water bij de wijn doet, dat maakt niet 

zoveel uit. De zaak goed kunnen sluiten, zodat alle partijen 

tevreden zijn, dat zijn mooie momenten.

Toch gebeurt het regelmatig dat er wordt teruggekomen 

op zo’n afgesloten zaak. Een recent voorbeeld was er een 

omtrent letsel van een scholier. Hij was tien jaar geleden al 

schadeloos gesteld en de boeken waren al lang gesloten. 

Van hem ontvingen we een e-mail (met een aantal “belang-

hebbenden” in de cc) over het feit dat hij de rest van zijn 

leven gehandicapt zou blijven en hij nooit een fatsoenlijk 

arbeidsinkomen zou kunnen krijgen. We zouden hem heb-

ben afgescheept met 10.000 euro. Daar moest veel meer 

tegenover staan. De zaak was allang verjaard, maar we heb-

ben de dossiers achterhaald. Daaruit bleek dat hij los van de 

uitkering op de reisverzekering, al drie ton op de aansprake-

lijkheidsverzekering had ontvangen. Daar hebben we toen 

een nette mail over teruggestuurd en de hele zaak voor hem 

samengevat. Een triest verhaal, maar wel een goede illustra-

tie hoe gedachten van iemand met de werkelijkheid aan de 

haal kunnen gaan.”

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 

“Mijn werk is ongelooflijk leuk. Ik heb sinds jaar en dag veel 

schades meegemaakt, van afgebrande meubelfabrieken tot 

veevoederfabrieken. Daar gaat het vaak om veel geld en is 

het zaak om alles in goede banen te leiden. De meeste vol-

doening haal ik echter uit het aansprakelijkheidsrecht, met 

name de beroepsaansprakelijkheid van ons eigen bedrijf. 

Zo’n vijftien jaar lang heb ik voor claims die tegen ons eigen 

bedrijf werden ingediend, uitgezocht hoe zaken precies zijn 

verlopen en op basis daarvan ons standpunt met betrekking 

tot onze juridische positie bepaald. Dat is heel leuk om te 

doen.”

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?

“Volgens mij niet zozeer. Bij Aon zijn op dit moment weinig 

vacatures en met enige regelmaat stroomt er wel iemand 

binnen.” 

Wat weet nog niemand van je?

“Dat ik door en door Feyenoord-supporter ben. Dat mag wel 

in de krant en zou ik graag willen benadrukken tegenover 

alle Ajax-fans die ik sinds jaar en dag op kantoor in Amster-

dam tegenkom. En waardoor ik het regelmatig op maanda-

gen moeilijk heb, natuurlijk.” 

Wat zou je nog willen bereiken in het vak? 

(Lacht even.) “Die illusie heb ik niet meer, hoor. Per 1 mei 

2020 moet ik stoppen. Ik zie daar niet tegenop, maar zit er 

ook niet op te wachten. Ik zou er geen moeite mee hebben 

om langer door te gaan.” 

Wat is je levensmotto?

“Dat heb ik niet zozeer. Je moet gewoon plezier hebben in je 

werk. Dat is belangrijk.” <

    

formele omgang in de co-assurantiemarkt op prijs, waarin 

veel persoonlijke contacten bestaan. Je kent elkaar, weet 

wat je aan elkaar hebt en kunt van daaruit tot zaken komen.”

Als je geen Claimsspecialist was geworden, welk vak had je 

dan gekozen?

“Ik wist eigenlijk niet wat ik wilde worden. Dat was dan ook 

de reden dat ik niet ben gaan studeren. Maar als ik nu terug-

kijk, had ik best rechten kunnen doen. Ik heb me namelijk ja-

renlang verdiept in het aansprakelijkheids- en verzekerings-

recht en dat oefen ik nog steeds uit. Met een beetje gezond 

verstand kom je een heel eind.” 

Waaraan moet een goede collega voldoen?

“Een goede collega moet communicatief zijn en open. Hij/

zij moet vakkennis hebben, maar belangrijker nog is de in-

teresse voor het vak. Iemand moet zich willen verdiepen. In 

de afgelopen jaren heb ik veel fijne collega’s gehad. Ik ben 

jarenlang Hoofd Schadeafdeling geweest bij Baneke en bin-

nen de Unirobe Meeùs Groep. Dan leer je het team wel ken-

nen. Ik heb nooit echt problemen gehad met de collega’s. En 

nu bij Aon ook niet - het is een buitengewoon professioneel 

bedrijf.”

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

“De houding van verzekeraars bij schadeafwikkeling. Er 

wordt vaak met een puur juridische blik naar polisvoor-

waarden en clausules gekeken. En dus alleen op punten en 

komma’s gelet in plaats van de intentie van partijen. Ener-

zijds begrijp ik dat wel, maar in vergelijking met het proces 

van het sluiten van een polis, is er in dat voorstadium veel 

meer aandacht voor de klant. Er wordt nagedacht over wat 

voor soort polis een specifieke klant nodig heeft en welke 

risico’s hieraan zitten. En op basis daarvan worden voorwaar-

den en clausules geredigeerd. Ik zou op dit vlak verzekeraars 

aanraden om te sturen naar een andere instelling. Met meer 

aandacht voor het gezamenlijke klantbelang, ook bij scha-

deafwikkeling.”
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2020: herstelgerichte blik naar de toekomst

Dekt de vlag de lading nog?
Een aantal jaren geleden is onder aanvoering van de heren Siewert Lindenbergh (hoogleraar privaatrecht Erasmus 

Universiteit Rotterdam), Ton Hartlief (hoogleraar privaatrecht Universiteit Maastricht en advocaat-generaal bij de 

Hoge Raad) en Arno Akkermans (hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam) de term ‘herstelgerichte dienstverlening’ 

geïntroduceerd in de letselschadewereld. 

“Wij verwijzen naar het LSA-congres in januari 2015, het 

symposium HerstelPlaza in juni 2015 en de Letselschade-

raadsdag in oktober 2015. Deze visie is de afgelopen jaren 

uitgebreid in woord en geschrift uitgedragen en heeft als 

methode en werkwijze inmiddels een vaste plek gekregen in 

de letselschadewereld. De vraag is of het begrip ‘herstelge-

richte dienstverlening’ en de invulling daarvan in de huidige 

context de lading nog wel volledig dekt.” Aan het woord is 

Peter van den Bedem, senior consultant personenschade bij 

Sedgwick. Samen met caremanager en arbeidsdeskundige 

bij MetZorg Harry Luiten gaat hij nader in op de term ‘her-

stelgerichte dienstverlening’. Dekt die term de lading nog 

wel?

Harry van Luiten: “Herstelgerichte dienstverlening is volgens 

de Letselschaderaad dienstverlening die is gericht op het 

(functioneel) herstel van een persoon (belanghebbende) 

met letselschade door het vinden van een nieuw perspec-

tief. Herstel is een breed begrip, het gaat niet alleen om 

medisch herstel, maar ook om praktisch, sociaal, psycho-

logisch en emotioneel herstel. Het gaat bij het vinden van 

een nieuw perspectief om het herstel van vertrouwen en 

het herwinnen van zelfredzaamheid en autonomie in zowel 

privé als arbeid. Dit vraagt om een onafhankelijke, integrale 

en vaak multi- of interdisciplinaire aanpak en goede samen-

werking door alle betrokkenen.” 

Dekt de vlag de lading nog?
“Herstelgericht werken betekent in algemene zin sturen op 

en toewerken naar een toestand van hoe het was”, licht Pe-

ter toe. “Kort door de bocht: een terugkeer naar een vorige 

toestand. In letselschadetermen: de situatie van voor het 

ongeval. Het idee is altijd geweest om belanghebbende zo 

veel als mogelijk in zowel privé als de werksituatie terug te 

brengen in de toestand van voor de schadeveroorzakende 

gebeurtenis. Het hoeft ons inziens geen betoog dat herstel 

in de oude toestand, bij blijvend letsel, helaas niet altijd mo-

gelijk is. Daar wringt volgens ons de schoen. 

De situatie van voor het ongeval als uitgangspunt nemen 

betekent ‘terug denken’. Wij zien met alle inzichten en erva-

ringen die er inmiddels zijn dat ‘vooruit denken’ en het he-

den als vertrekpunt nemen voor de invulling van de verdere 

toekomst de lading beter dekt. Dat betekent dat vanuit het 

nu naar een nieuwe (eind)situatie toe werken meer recht 

doet aan een belanghebbende die niet in alle gevallen vol-

ledig zal kunnen herstellen. 

De Letselschaderaad geeft in de toelichting aan dat er een 

nieuw (toekomstig) perspectief gevonden moet worden, 

maar is dat wel voldoende? Stellen we op dit moment in 

de huidige context wel de juiste vragen en hebben wij het 

vizier wel voldoende op de (nieuwe) toekomst van belang-

hebbende en de naasten gericht? Wij willen daarom een 

pleidooi houden voor het begrip ‘toekomstgerichte dienst-

verlening’.”

Toekomstgerichte dienstverlening
Harry vult aan: “Doel is om belanghebbende, zowel in de 

privésituatie als in de werksituatie, optimaal zelfredzaam 

te laten zijn of worden zodat hij of zij, zo mogelijk op eigen 

kracht, weer in de maatschappij kan participeren en mee 

kan doen met de mogelijkheden die er nog zijn. Het gaat 

dan om het herstel van autonomie en zelfontplooiing. Kijken 

dus naar wat nog wél mogelijk is en het maximaal benutten 

van de overgebleven capaciteiten en mogelijkheden. Verder 

is het van belang om oog te hebben voor het behoud van 

de kwaliteit van leven en het verbeteren en veraangenamen 

van de leef- en arbeidsomstandigheden. Zeker wanneer er 
Senior consultant personenschade bij Sedgwick Peter van den Bedem: “Het hoeft ons inziens geen betoog dat herstel in de oude toestand, bij blijvend letsel, helaas niet altijd mogelijk is. 
Daar wringt volgens ons de schoen.”

Pleidooi voor het begrip 
‘toekomstgerichte dienst-
verlening’

Arno Akkermans: 
“Think rehab”

De huidige praktijk
De herstelgerichte dienstverlening wordt uitgevoerd door 

deskundige en veelal gecertificeerde en/of geregistreerde 

professionals. Zij worden ingeschakeld door verzekeraars en 

belangenbehartigers om de belanghebbende en niet te ver-

geten zijn of haar naasten te begeleiden, te ondersteunen 

en te ontzorgen bij de hulpvragen na een verkeers- of be-

drijfsongeval of een medisch incident. En om de hulpvragen 

voor het heden én de toekomst daadwerkelijk concreet en 

praktisch in te vullen. Daarnaast is begeleiding en onder-

steuning van belanghebbende bij de terugkeer in eigen of 

ander werk ook een belangrijk onderdeel van deze dienst-

verlening.
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sprake is van ernstig letsel vereist dit een toekomstbesten-

dig plan waarmee met alle fasen rekening wordt gehouden 

of waar op kan worden geanticipeerd.” 

“In 2016 heeft hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit 

van Maastricht Gijs Van Dijck in dit kader een richtinggevend 

artikel in het Nederlands Juristenblad gepubliceerd (NJB 10-

06-2016) waarin hij onder andere een pleidooi hield voor 

‘herstel binnen de ontstane toestand’. Dat is de toestand na 

de schadeveroorzakende gebeurtenis”, aldus Peter. “De vra-

gen die gesteld moeten worden zijn dan: “wat nu, hoe nu 

verder en wat is er nodig”? Terugkijken naar de reeds gele-

den schade en vooruitkijken naar de toekomst gaat volgens 

ons overigens heel goed samen. 

Toekomstgerichte dienstverlening betekent op een posi-

tieve en actieve manier ‘vooruit denken en met name doen’. 

Belangrijk uitgangspunt is dat een ongeval met blijvend let-

sel niet een eindpunt is maar een beginpunt betekent. Het 

is geen finish maar een nieuwe start, op alle fronten, met 

alle uitdagingen van dien. Dat betekent dienstverlening die 

is afgestemd en toegespitst op de huidige en toekomstige 

hulpvragen en behoeften van belanghebbende en zijn of 

haar naasten. Ze zijn gediend met concrete en praktische 

coaching. En met begeleiding door deskundige dienstver-

leners die inzoomen op wat er nu en in de toekomst nodig 

is. Die de relevante wet- en regelgeving én de huidige letsel-

schadepraktijk kennen en weten hoe daarin doel- en oplos-

singsgericht te acteren.”

Een voorbeeld uit de praktijk
Een 34-jarige man, vader van 2 jonge kinderen, heeft bij 

een bedrijfsongeval in november 2017 een hoge dwarslae-

sie opgelopen en is als gevolg daarvan blijvend rolstoel- en 

beademingsafhankelijk. Het ongeval leek in eerste instantie 

het einde van alles wat hij had en kon, maar werd uiteinde-

lijk een nieuwe start. Na een periode van ziekenhuisopname 

en aansluitend verblijf in een revalidatie-instelling ‘verhuis-

de’ hij medio 2018 naar een verpleeghuis. Dit is hoe het in 

de regel in Nederland gaat. Daar legde hij zich echter niet 

bij neer. Hij wilde weer thuis wonen, bij zijn gezin. Dat is in-

middels gerealiseerd. Eind 2018 is er een zorgunit achter de 

woning geplaatst en er is 24/7 zorg ingeregeld. De zorgunit 

is een tijdelijke oplossing want onlangs is er een bouwkavel 

gekocht waar in 2020 een passende toekomstbestendige 

woning op wordt gebouwd. Hij wil ook weer aan het werk – 

uiteraard in een aangepaste functie - op de tekenkamer bij 

zijn oude werkgever. Er zijn zeker nog uitdagingen. Zo moet 

de werkplek worden aangepast. De spraakbediening van de 

computer moet nog worden geïntegreerd met de besturing 

van de elektrische rolstoel. Met zijn werkgever, de wmo, de 

zorgverzekeraar en het UWV worden op dit moment ge-

sprekken gevoerd om dit te realiseren. 

Samenwerking is essentieel
Wat is er nodig om gegeven de omstandigheden van het ge-

val een optimaal resultaat voor alle betrokkenen te boeken? 

Harry: “Essentieel daarbij is dat én belanghebbende én de 

schadebehandelaar of schaderegelaar van de verzekeraar 

én de belangenbehartiger én het ingeschakelde expertise-

bureau én de ingeschakelde dienstverlener én de gemeen-

telijke uitvoerders van het sociaal domein (denk met name 

aan de wmo) voortvarend, respectvol en transparant samen-

werken en vanuit de na het ongeval ontstane situatie naar 

voren denken en acteren. Met een positieve en toekomst-

gerichte visie om een voor allen optimaal resultaat te berei-

ken met een voor de belanghebbende en zijn of haar naas-

ten nieuw perspectief. 

Op enig moment komen partijen tot een minnelijke rege-

ling. Daarna moeten belanghebbende en de naasten al-

leen verder met hun toekomst. Een belangrijk doel van 

toekomstgerichte dienstverlening is om de hulpvragen van 

belanghebbende en de naasten in het heden in te vullen 

en naar de toekomst toe te verankeren door de eventueel 

overgebleven behoefte aan hulp en begeleiding op lokaal 

niveau te organiseren én te waarborgen. Wat dat aangaat is 

er sprake van een zorgplicht die wat ons betreft verder gaat 

dan het door partijen ondertekenen van een vaststellings-

overeenkomst.

Daarbij is het wat ons betreft van groot belang dat niet –

zoals nu bijna standaard - gewacht wordt op het moment 

van een medische eindtoestand die veelal op 2 jaar wordt 

gesteld, maar dat zo snel als mogelijk na het ongeval de 

hulpvragen en de mogelijke oplossingen in kaart worden 

gebracht en dat er naar een nieuwe toekomst wordt toe-

gewerkt. Dat betekent maatwerk en dat kan alleen worden 

bereikt met de tijdige inzet van deskundige en professionele 

‘hulppersonen’ zoals een caremanager, zorgcoördinator, 

psycholoog, rekenkundige, ondernemerscoach, onderwijs-

begeleider, (herstel)coach of arbeidsdeskundige. 

We realiseren ons terdege dat de inzet van genoemde pro-

fessionals kosten met zich brengen, maar we zijn er ook van 

overtuigd dat de inzet van deze professionals een goede in-

vestering is waarbij de ‘cost voor de baet’ uitgaat. Dat zijn 

hele ‘ouderwetsche’ woorden voor een zeer nieuwerwetse 

methodiek in letselschadebehandeling. Naar ons oordeel is 

het van belang hier nader breed wetenschappelijk onder-

zoek naar te doen.” 

Conclusie
Concluderend besluit Peter: “Doen wat nodig is! Bij met 

name ernstig en blijvend letsel hebben belanghebbenden 

zo snel mogelijk na het ongeval één of meerdere profes-

sionele hulppersonen nodig die de behoeften en hulpvra-

gen in kaart brengen en samen met belanghebbende, zijn 

belangenbehartiger en de verzekeraar toewerken naar een 

voor belanghebbende nieuwe realiteit waarbij de belang-

hebbende centraal staat. De hiervoor bedoelde dienstverle-

ning is niet beperkt tot de ingeschakelde hulppersoon, maar 

raakt alle betrokken partijen in het letselschadeproces. 

Onze verwachting is dat door te doen wat nodig is in een 

dossier waarbij bij aanvang mogelijk sprake lijkt te zijn van 

blijvende beperkingen, de doorlooptijd van het dossier én 

de daarmee gepaard gaande kosten in zowel de privésfeer 

als in arbeid substantieel zullen afnemen. Dat heeft dan 

uiteindelijk ook een positief effect op de behandelkosten. 

Maar nog belangrijker is dat belanghebbenden zelf sneller 

perspectief naar de toekomst gaan zien, krijgen en ervaren. 

En dat daardoor de zelfredzaamheid en de autonomie voor 

het heden en de toekomst wordt vergroot.”  <

Harry Luiten, caremanager en arbeidsdeskundige bij MetZorg: “Het herwinnen van zelfredzaamheid en 
autonomie in zowel privé als arbeid vraagt om een onafhankelijke, integrale en vaak multi- of interdiscipli-
naire aanpak en goede samenwerking door alle betrokkenen.” 

Herstel in oude toestand is bij 
blijvend letsel niet altijd mogelijk

Zelfredzaamheid en autonomie 
voor heden en toekomst
vergroten

‘Ouderwetsche’ woorden voor een 
zeer nieuwerwetse methodiek in 
letselschadebehandeling
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JURISPRUDENTIE | KUNST

 Auteur:  Philipp Lebedev, PhD 
kandidaat aan de Universiteit 
van Maastricht

Juridische ontwikkelingen 
in het kunstvervoer

Onderbreking van dekking gedurende de looptijd van een ‘van spijker tot spijker’ verzekering, omdat er noch sprake is van 

transport noch van verblijf? Verzekerde die zelf zijn verzekerde zaken taxeert? Kan vervoer op het evenemententerrein 

als wegvervoer worden gekwalificeerd en hierdoor een ander aansprakelijkheidsregime met zich meebrengen? Al deze 

kwesties kunnen zich potentieel voordoen of een rol spelen bij vervoer van kunst of tentoonstellingsmateriaal.

Hieronder worden drie voorbeelden behandeld die een 

goed beeld schetsen van de omstandigheden waar partijen 

die actief zijn in de wereld van kunst en tentoonstellingen 

rekening mee zouden moeten houden. 

 

Dekkingsonderbreking bij een ‘van spijker 
tot spijker’ verzekering
Een galeriehoudster gespecialiseerd in sieraden, nam in 

1998 deel aan de Kunst- en Antiekbeurs in Brugge waar ze 

haar juwelen tentoonstelde. De polis dekte transport van-

uit Engeland naar de beurs in België, het verblijf (inclusief 

opstelling en ontmanteling van de stand) en vervolgens het 

transport naar Parijs. Dat laatste transport zou op 9 novem-

ber plaatsvinden, de dag volgend op de beurs. 

Tijdens de beurs had beursbezoekster X. interesse getoond 

in een door de galeriehoudster tentoongestelde ring. Partij-

en waren het eens over de verkoopprijs en maakten een af-

spraak die plaats zou vinden op 9 november in de ochtend. 

De galeriehoudster had derhalve haar treinreis naar Parijs 

uitgesteld naar een later tijdstip. Deze afspraak werd echter 

last minute door de koper afgezegd. 

Ondertussen was de reis naar Parijs omgeboekt. De gale-

riehoudster komt in contact met Y. die haar ring aan de ga-

leriehoudster wil verkopen. De galeriehoudster maakt ver-

volgens ook een afspraak met Y. op 9 november, echter in 

de middag. De sieraden van de galeriehoudster liggen nog 

altijd in haar hotelkamer in Brugge opgeborgen. In diezelfde 

middag wordt er voor bijna fl. 800.000 aan sieraden van de 

galeriehoudster uit de hotelkamer gestolen. Uiteraard eist 

de galeriehoudster een schadeloosstelling van de verzeke-

raars.

Volgens de Rechtbank komt de galeriehoudster geen scha-

devergoeding toe, omdat er op het moment van diefstal 

noch sprake was van verblijf op de beurs, noch van trans-

port: “Ook al was beoogd om dekking te verlenen voor een 

aaneengesloten periode vanaf vertrek uit het Verenigd Konink-

rijk tot aankomst in Parijs, doch valt langer verblijf in Brugge 

dan redelijkerwijs nodig was, niet binnen de dekking. Op [de 

galeriehoudster] rustte de verplichting om haar reis zo snel 

mogelijk naar Parijs voort te zetten. Deze verplichting is zij niet 

nagekomen, nu zij om commerciële redenen (en dus niet we-

gens het faciliteren van verblijf, ontmanteling, transport) had 

besloten om een latere trein te nemen.” 

Het Hof is het met de Rechtbank eens, maar voegt er een 

mogelijke uitzondering aan toe: afspraken die rechtstreeks 

verband hielden met deelname aan de beurs en die een vast 

gebruik zijn in de branche van kunst- en kostbaarhedenhan-

delaren. Hier was echter geen sprake van. Tot slot is ook de 

Hoge Raad het met de Rechtbank en het Hof eens. De Hoge 

Raad benadrukt wel dat als de eerste afspraak (met X.) was 

doorgegaan, dan was er waarschijnlijk gewoon dekking, 

aangezien die afspraak in het verlengde van de beursacti-

viteiten lag. 

Het valt enigszins op dat de rechter in deze kwestie niet is 

ingegaan op de vraag of de sieraden op de hotelkamer op 

de juiste manier waren opgeborgen, in een passende kluis. 

De moraal van dit verhaal is dat zelfs een ‘van spijker tot spij-

ker verzekering’ een dekkingsonderbreking kan hebben. Het 

is dus aan te raden om niet af te wijken van de vooraf met 

de verzekeraar afgesproken plannen, of hier heel terughou-

dend mee te zijn en het een en ander vooraf met de verze-

keraar te bespreken. 

De spookklavecimbel 
Verzekerde A. en de tussenpersoon van verzekeraars X. heb-

ben al sinds enkele jaren een zakelijke verhouding als het 

gaat om het verzekeren van antieke muziekinstrumenten, 

en het is tot nu toe altijd goed gegaan. 

A. is beëdigd taxateur van klavecimbels en antieke toets-

instrumenten, en wanneer hij zijn antieke klavecimbel wil 

verzekeren ten behoeve van vervoer naar Parijs (daarnaast 

ook het verblijf ter plekke en het transport terug), stemmen 

de verzekeraars er dan ook mee in dat A. zijn klavecimbel 

zelf taxeert. A. komt uit op een bedrag van fl. 480.000. Ook 

hoefde A. aan de verzekeraars noch de klavecimbel zelf, 

noch foto’s ervan te tonen.

Op een parkeerplaats vlakbij Breda gaat het mis: het in-

strument wordt uit de wagen gestolen, als de chauffeur 

er pauzeert.  A. eist uitbetaling van zijn schade en beroept 

zich daarbij op artikel 275 uit het oude Wetboek van Koop-

handel: Als het verzekerde voorwerp door deskundigen is 

getaxeerd, en partijen hiermee hebben ingestemd, kan de 

verzekeraar niet daartegen opkomen, tenzij er sprake is van 

bedrog.



65www.schade-magazine.nl64 www.schade-magazine.nl

RECONDITIONERING

Voelt u nattigheid bij de 
hoogte van de offerte?

Landelijke speler in markt voor drogen
Sinds de opening in 2006 groeide het bedrijf gestaag en 

verhuisde Droogspecialist al ettelijke keren, omdat het uit 

zijn jasje groeide door het continu groeiende aantal absorp-

tiedrogers, bouwdrogers, ventilatoren en heaters, variërend 

van kleine formaten tot manshoge industriële drogers. Zo 

transformeerde Droogspecialist door de jaren heen van een 

kleine lokale speler tot een geduchte concurrent van geves-

tigde (droog)partijen. Droogspecialist verricht tot ver over 

de landsgrenzen specialistische en industriële drogingen. 

Volgend jaar verhuist Droogspecialist naar een nieuwbouw-

pand in Bodegraven. Deze verhuizing zal het bedrijf niet on-

opgemerkt voorbij laten gaan. Zeker niet omdat Droogspe-

cialist dan ook 12,5 jaar bestaat. 

Service én prijs maken het verschil
Niet alleen het assortiment is doorslaggevend. Ook in de 

prijs onderscheidt het bedrijf zich. Oprichter Joost Rozestra-

ten vertelt trots: “Voor een grote industriële droging in het 

buitenland werden wij als relatief kleine partij ook aange-

schreven. Wat bleek? Onze offerte was bijna 50% gunstiger 

geprijsd dan die van onze collega’s en wij konden de klus 

veel sneller uitvoeren. Uiteraard hebben wij deze specialisti-

sche droogklus - het drogen van dakisolatie - gekregen.” 

Ook in de scheepvaart wordt Droogspecialist regelmatig ge-

vraagd voor specialistische drogingen.

Specialistisch drogen hoeft niet duur te zijn

Door Joost Rozestraten 
van Droogspecialist

Het succes van Droogspecialist, het bedrijf dat zich heeft toegelegd op specialistische drogingen, verwarmen, ventileren 

en vochtmeten, is niet alleen het gevolg van de enorme hoeveelheid droogapparatuur dat het bedrijf verhuurt en 

installeert. Met name de snelheid, service en concurrerende tarieven die het bedrijf levert, maken het verschil voor 

schade-experts.

Isolatiedrogen op schip

Op een loodsvaartuig met als thuisbasis Vlissingen, leid-
den slechte kitvoegen in de natte ruimte tot een groot 
vochtprobleem in de ruimten eromheen. De opdracht-
gever gaf aan dat het relatief nieuwe schip (2014) in de 
vaart moest blijven tijdens het drogen. Droogspecialist 
plaatste een opstelling waarbij al het water uit de iso-
latielaag werd gezogen met behulp van specialistische 
drogers. Binnen enkele weken werd het droogproject 
succesvol afgerond. 

Drogen vele malen goedkoper dan vervangen
Vloerisolatie die niet tijdig wordt gedroogd, kan zorgen 
voor grote problemen zoals schimmelvorming, roest-
vorming, houtrot en optrekkend vocht. Daardoor is het 
vaartuig slecht te verwarmen en kunnen de materialen 
aangetast worden. Het drogen van de isolatielaag (in 
plaats van vervangen) bespaart de verzekering duizen-
den euro’s; de opdrachtgever betaalt slechts een fractie 
van wat vervangen van de vloer zou kosten. Het vaar-
tuig kan bovendien gewoon doorvaren als de isolatie-
laag wordt gedroogd.

 

Verzekeraars betwisten het bestaan van de klavecimbel. Ver-

klaringen van getuigen wijzen er echter op dat het instru-

ment wel degelijk heeft bestaan. 

De Rechtbank stelt A. in het gelijk. Een akkoord van de ver-

zekeraars dat A. zelf taxeert, is doorslaggevend. De stan-

daard zinsnede op de polis over de taxateur ‘niet zijnde de 

verzekerde zelf’ is niet leidend in dit opzicht. Het bedrog is, 

volgens de Rechtbank, niet voldoende komen vast te staan. 

Ook moet er worden uitgegaan van de in het taxatierap-

port vermelde gegevens: omschrijving van de klavecimbel 

en de waarde ervan. Het Hof is het hier mee eens. Het stelt 

getuigenverklaringen voorop en benadrukt dat A. er van uit 

mocht gaan dat zijn taxatie gewoon geldig is, des te meer 

aangezien de verzekeraars hier nooit tegen hebben gepro-

testeerd. Tot slot is ook de Hoge Raad het met de conclusies 

van het Hof en de Rechtbank eens. Er wordt benadrukt dat 

het taxatierapport slechts in geval van bedrog zijn geldig-

heid zou verliezen. Bedrog moet door verzekeraars worden 

aangetoond, vermoeden hiervan is niet voldoende.

Vervoer op evenemententerrein 
= wegvervoer?
In deze kwestie ging het om schade ontstaan aan een stator 

(het stilstaand gedeelte van een elektromotor of generator, 

red.) die gebruikt werd voor de beurs “Rotterdam Maritime” 

in Ahoy te Rotterdam. De stator werd na afloop van de beurs 

met een vorkheftruck vervoerd vanuit Ahoy naar een vracht-

wagen die buiten het Ahoy complex stond. Dit vervoer ge-

beurde overigens op dezelfde wijze als het vervoer naar de 

stand, ten tijde van het opbouwen van de beurs. Het vervoer 

werd door expediteur A. (die tevens als vervoerder optrad) 

op deze manier uitgevoerd op verzoek van X. (het bedrijf dat 

de stator in gebruik had). Bij het verlaten van Ahoy kwam 

de stator op een hobbel met een grote klap tegen de vork-

heftruck aan, waardoor er grote schade ontstond. X. heeft A. 

gedagvaard en schadevergoeding geëist. 

Sommige aspecten van deze zaak daargelaten, is het inte-

ressant om te kijken naar de vraag of het vervoer op het ter-

rein als wegvervoer (in de zin van Boek 8 van het Burgerlijk 

Wetboek) moest worden gekwalificeerd. Als dat laatste het 

geval was, dan gold er namelijk een resultaatsverplichting 

voor A., en zou dit bedrijf aansprakelijk zijn al vanwege het 

feit dat de stator beschadigd was opgeleverd, ongeacht de 

fouten die A. daarbij al dan niet had gemaakt. 

Volgens de rechter was er wel degelijk sprake van wegver-

voer, waarbij de Rechtbank de Toelichting bij het ontwerp 

van het Burgerlijk Wetboek als uitgangspunt nam. Hierin 

stond dat wanneer vervoer over de weg plaatsvindt, een 

‘weg’ niet alleen een openbare weg betreft maar ook een 

weg die zich op een privé (bedrijfs-)terrein bevindt. Omdat 

Boek 8 BW van toepassing is op de situatie, is A. aansprake-

lijk voor de schade omdat hij de stator niet in de oorspron-

kelijke staat heeft afgeleverd, en kan A. niet profiteren van 

een gelimiteerde aansprakelijkheid zoals dat in de FENEX-

Condities (expediteursvoorwaarden) is neergelegd. <
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SCHADETRANSFERSAGENDA

Woensdag 8 januari

• VNAB Nieuwjaarsreceptie (16.00u tot 19.00u), De Doelen, Rotterdam

Donderdag 9 januari

• Adfiz Nieuwjaarsreceptie, Spant! Theater, Bussum

Maandag 20 januari

• Aanvang Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering, Erasmus School of Law, Rotterdam

Donderdag 23 januari

• Kennisupdate Brandverzekering, JPR Advocaten, Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw

Vrijdag 31 januari

• LSA Symposiom, De Heerlickheijd van Ermelo, Ermelo

Zie verder www.schade-magazine.nl/agenda. U kunt uw evenementen en opleidingen aanmelden 
voor opname in de agenda door een e-mail te sturen aan redactie@schade-magazine.nl (de redac-
tie behoudt zich het recht voor aangemelde evenementen niet op te nemen; aan opname in deze 
agenda zijn geen kosten verbonden).

Op 1 november 2019 startte 
Jeannette Beekhof (1975) als 
Districtsmanager Letsel & Verhaal 
bij juridisch dienstverlener DAS. 
Jeannette geeft leiding aan de 
afdelingen verkeersschade en letsel, 
die op zes DAS-locaties rechtshulpverzoeken van 
verzekerden en distributiepartners behandelen. 
Ze begon haar loopbaan in de rechtsbijstand en 
werkte onder andere voor verzekeraar Allianz als 
manager Personen- en Inkomensschaden.

Na ruim 25 jaar aan het roer van 
DUPI Group te hebben gestaan, 
legde Martijn Steenkamp per 1 no-
vember 2019 zijn functie als CEO van 
DUPI Group en Managing Director 
van Dutch P&I neer. Met het suc-
cesvol afronden van zijn belangrijkste dossiers is 
het moment gekomen om op zoek te gaan naar 
nieuwe uitdagingen.

Per 1 november jl. zijn Ing. Aliriza 
Kocakaya (links op foto) als schade-
expert CVT en Mario Boontje als 
Intern Accountmanager bij de Klan-
tenservice T&I bij Lengkeek in dienst 
getreden. Kocakaya heeft na zijn opleiding HTS 
Bouwkunde in Rotterdam gewerkt voor onder 
andere Denys, een grote Belgische aannemer die 
actief is in Nederland. In de laatste periode was 
hij daar werkzaam als projectingenieur op een 
project in Moerdijk. Boontje was planner bij CED 
en heeft daarvoor ook als planner gewerkt bij 
Van Ameyde. 

Uco Vegter is benoemd tot Chief 
Executive Officer van Eureko Sigorta, 
dochteronderneming van Achmea 
in Turkije. Hij volgt Can Akın Çağlar 
op, die dit voorjaar is teruggetreden. 
Uco Vegter werkte sinds begin 2015 
als managing director bij Achmea Internationaal. 
In die functie was hij verantwoordelijk voor alle 
buitenlandse activiteiten van Achmea, waaron-
der Eureko Sigorta.

Jan-Hendrik Erasmus treedt per 
31 december 2019 af als lid van 
de Raad van Bestuur en Chief Risk 
Officer (CRO) van NN Group. Vanaf 
februari 2020 zal hij toetreden tot 
Aviva plc als Group Chief Risk Officer. NN Group 
is gestart met het selectieproces voor een 
nieuwe CRO.

Willem Timmerman werkt sinds 1 
november bij Crawford & Company. 
Na zeven jaar bij een ander experti-
sebureau te hebben gewerkt, is hij 
weer terug bij zijn oude werkgever. 
Met zijn uitgebreide ervaring zal Wil-
lem aan de slag gaan als Senior Schade-expert 
Liability en hij zal tevens het Liabilityteam gaan 
begeleiden.

In memoriam Leon Aelmans 
Op dinsdag 3 december is Leon Aelmans onverwachts overleden. 
Leon is in 2013 gestart bij BosBoon Expertise en heeft de afdeling 
Personenschade voor BosBoon opgezet. 
 
Mathy Boon, algemeen directeur van BosBoon Expertise: “Na-
mens aandeelhouders en medewerkers van BosBoon 
Expertise maakt het bestuur het droevige nieuws 
bekend van het plotselinge overlijden van alom gewaardeerde 
collega en aandeelhouder Leon Aelmans. Allereerst gaat ons 
medeleven uit naar zijn vrouw en twee zoons die wij veel sterkte 
toewensen met het verwerken van dit ondraaglijke verlies.

Leon, 55 jaar jong,  was een Bourgondische levensgenieter die met zijn enthousiasme 
een serieuze Personenschade afdeling voor BosBoon Expertise heeft opgezet. Zijn 
pragmatische aanpak en zijn uitmuntende kennis van Personenschade c.s. heeft hem 
een rijke carrière gebracht. Begonnen als schadebehandelaar bij Interpolis is Leon 
na een mooie carrière bij diverse expertisebureaus op 16 december 2013 gestart bij 
BosBoon Expertise. In bijna 6 jaar tijd heeft Leon samen met zijn directe collegae van 
de afdeling personenschade BosBoon Expertise binnen die branche uitstekend op de 
kaart gezet, waarvoor wij hem enorm dankbaar zijn.

De verslagenheid is groot en wij kunnen het zeer droevige nieuws van zijn overlijden 
nog maar nauwelijks bevatten. Wij gaan Leon enorm missen.
Met Leon op ons netvlies en zijn enthousiasme in gedachten zullen wij trachten 
het verlies zo goed mogelijk op te vangen. Wij zullen daarbij zijn nagedachtenis 
binnen de Personenschade afdeling blijvend eren.”

Er is een speciaal condoleaceregister geopend dat via de website van SCHADE 
magazine te bereiken is.

SCHADEBOULEVARD

JAARLIJKSE VNAB KWART 
MARATHON OP 

ZONDAG 5 APRIL 2020

VEILIGHEIDSWINST RIJHULPSYSTEMEN 
ONVOLDOENDE BENUT

VNAB organiseert het komende 

jaar weer de deelname aan de 

kwart marathon op zondag 5 

april 2020. Deelname aan de 

VNAB kwart marathon en trai-

ningslopen is gratis. Kosteloos 

afmelden kan zolang een loper 

van de reservelijst in jouw plaats kan deelnemen. Als er 

geen sprake meer is van een reservelijst, zullen er daar-

entegen wel kosten bij in rekening worden gebracht.

Sponsor worden?
De VNAB kwart marathon is de afgelopen jaren mede 

mogelijk gemaakt door diverse VNAB-leden. Voor aan-

melding of vragen kan contact opgenomen worden met 

de VNAB.

Lees ook het bericht van 5 december jl. op onze website.

troostwijk
TROOSTWIJK

TROOSTWIJK

troostwijk

troostwijk
TROOSTWIJK

TROOSTWIJK

troostwijk

Taxaties      Contra expertises   Vastgoedadvies    Onderzoek     Risicoinspecties

Amsterdam | Rotterdam | Groningen | Eindhoven

risicoinspecties.nltroostwijk.nl 088 6666666

Gedegen advies
op basis van ervaring, kennis en data

Wanneer auto’s voorzien van rijhulpsystemen (Advanced Driver Assistance Systems) op de 

openbare weg komen, zijn deze vaak nog niet uitontwikkeld. Ook weten bestuurders vaak 

niet wat deze systemen wel of niet kunnen, waardoor risicovolle situaties kunnen ontstaan. 

Fabrikanten houden daarnaast te weinig rekening met de gebruikers van deze systemen. 

De eisen die de overheid aan auto’s stelt, sluiten niet goed aan bij de huidige generatie 

rijhulpsystemen. En er wordt te weinig van ongevallen geleerd om de verkeersveiligheid 

van rijhulpsystemen te verbeteren. Dit blijkt uit het rapport ‘Wie stuurt? – Verkeersveilig-

heid en automatisering in het wegverkeer’, dat op 28 november jl. is gepubliceerd door de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid. Om ervoor te zorgen dat rijhulpsystemen bijdragen aan 

het verbeteren van de verkeersveiligheid is bijsturing noodzakelijk.

Lees ook het bericht van 28 november op onze website.
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Annemarie Rosebeek (52) 
is per 1 januari 2020 be-
noemd tot Chief Affinity bij 
risico- en verzekeringsadvi-
seur Aon. Affinity is onder-
deel van Commercial Risk 
Solutions en biedt op maat gesneden 
verzekeringsoplossingen voor zowel 
consumenten als de small enterprises 
(SE) markt. Rosebeek zal zich in haar rol 
focussen op het verder uitbreiden van 
deze dienstverlening. 

Per 1 december startte 
Jozias Marijs bij Sedg-
wick. Jozias was voorheen 
werkzaam bij een advies- en 
ingenieursbureau als werk-
tuigkundig engineer in de 
industrie- en utiliteitsomgeving, met als 
aandachtsgebieden energieopwekking, 
ventilatie, gas, bouwfysica en elektra. 
Jozias brengt specialistische kennis mee 
die uitstekend aansluit bij de nieuwe 
ontwikkelingen in de schademarkt.
 
Per 1 november 2019 is 
Jurgen Mateijsen in dienst 
getreden van Holland Her-
stel Groep. Mateijsen heeft 
ruim 20 jaar ervaring in 
verschillende functies bin-
nen de reconditioneringsbranche. Zijn 
laatste functie was die van Industrieel 
Projectmanager bij een reconditione-
ringsbedrijf. Jurgen zal in zijn nieuwe 
functie werken vanuit de vestiging 
Uden. 

Na 9 jaar bij Nh1816 te 
hebben gewerkt gaat 
Linda van der Meijden 
vanaf 1 januari starten als 
zelfstandige interim-letsel-
schadebehandelaar middelzwaar en 
zwaar letsel. Ook gaat ze dienst doen als 
opleider/begeleider van aankomende 
(junior) letselschadebehandelaren.

Na ruim acht jaar bij Allianz 
te hebben gewerkt, waar hij 
verschillende functies heeft 
vervuld (onder meer IIP 
controler, Junior underwri-
ter property en later General Underwri-
ter), maakte Mohamed Acherrat per 1 
december de overstap naar Marsh, waar 
hij de functie van Client Advisor vervult.

Na ruim 13,5 jaar als Ac-
count Manager Insurance, 
Marketing & PR bij Polygon 
te hebben gewerkt, maakte 
Marianne Amahorseya 

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

BosBoon Expertise heeft 
Wim Campman bij het 
bedrijf verwelkomd. Wim 
heeft inmiddels ruim 40 
jaar ervaring in de verzeke-
rings- en expertisebranche. 
Hij werkte onder andere bij Aegon en 
SRK Rechtsbijstand. Wim was jarenlang 
zelfstandig expert en gaat het aanspra-
kelijkheidsteam van BosBoon Expertise 
verder versterken. 

Per 1 november jl. is Johan 
Weijer (53) toegetreden tot 
DUPI Underwriting Agen-
cies als Lead Underwriter 
Property. Johan is sinds 
1998 werkzaam als beheerder van Euro-
lloyd en trad in 2008 in dienst bij Delta 
Lloyd als Senior Underwriter Property 
en in 2010 als Underwriting Specialist 
Property. Johan brengt meer dan 20 jaar 
ervaring in onroerendgoedverzekering 
en marktrelaties met zich mee.

Op 1 december jl. trad 
Dennis Bergwerff (36) in 
dienst bij DUPI Underwri-
ting Agencies als Senior 
Risk Consultant. Dennis 
komt van de Regio 
Rijnmond Fire Brigade waar hij plaats-
vervangend wachtcommandant was. 
Dennis brengt een schat aan theoreti-
sche kennis en praktische ervaring met 
verliesbeheersing, risicopreventie en 
gezondheid en veiligheid met zich mee.

Per 1 december trad 
Larissa Geers (28) in 
dienst bij DUPI Underwri-
ting Agencies als Office-
assistent. Larissa komt van 
Marsh Rotterdam, waar ze 
sinds 2015 werkte als Personal Assistant. 
Voorheen werkte Larissa in secretariële 
en ondersteunende functies bij verschil-
lende bedrijven. Larissa zal rapporteren 
aan Olga Jetten, Team Manager Support 
DUPI Underwriting Agencies.

Het bestuur van het 
Verbond van Verzekeraars 
benoemt per 1 januari 
2020 ir. Geeke Feiter-van 
Heuvelen tot directeur. Zij 
maakt hiermee deel uit van 
de directie, die verder blijft bestaan uit 
Richard Weurding en Harold Herbert. 
Geeke (1971) heeft ruime ervaring in de 
verzekeringssector. Ze was onder meer 
binnen NN Group verantwoordelijk voor 
het particuliere schadebedrijf in Neder-
land en België.

SCHADETRANSFERS COLOFON

per 1 december de overstap naar 
Anthos Amsterdam, waar ze aan 
de slag gaat als Global Insurance 
Coördinator.

FRISS heet Dan Gumpright welkom 
binnen zijn groeiende team. Als 
Global VP Products zal Dan de 
ontwikkelingsteams van de onder-
neming stimuleren nog betere op-
lossingen te creëren op het gebied 
van AI en risico- en fraude voorspel-
lende modellen. Dan heeft bijna 
tien jaar bij BAE Systems gewerkt, 
waarvan enkele jaren als hoofd 
Insurance Product Management. 

Wim Heeres (67) heeft, na ruim vier 
jaar voorzitterschap 
van het Adfiz-bestuur, 
besloten om het rusti-
ger aan te doen, onder 
andere om van zijn 
pensioen te gaan ge-
nieten. Wim, die zijn voorzitterschap 
op 6 november heeft neergelegd, 
zat sinds de oprichting van Adfiz in 
het bestuur van de brancheorga-
nisatie, waarvan de laatste 4,5 half 
jaar als voorzitter.

Per 1 januari gaat Chris Honig star-
ten als Director Broking 
& Claimsmanagement 
bij VLC & Partners. 
Binnen VLC & Partners 
versterkt Chris het 
Riskbedrijf met Martin 
Weltje als directeur. Bij VLC & Part-
ners gaat Chris verder vorm geven 
aan de strategie op het gebied van 
riskmanagement en inkoop op de 
markt voor schadeverzekeringen.
 
Sinds 1 november jl. 
versterkt Janneke 
Kruijswijk Jansen het 
team van WIJ Advo-
caten. Het kantoor is 
daarmee uitgebreid 
naar een totaal van 11 advoca-
ten. Janneke is gespecialiseerd in 
personenschadezaken en adviseert 
en procedeert over onder meer 
reisongevallen, werkgeversaanspra-
kelijkheid, medische aansprakelijk-
heid en verkeersongevallen. 

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. 
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BosBoon
Expertise

BosBoon Expertise Eindhoven
T +31 (0)40 - 264 73 33
E info.eindhoven@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

BosBoon Schadeservice
Claimshandling & Regres
T +31 (0)40 - 264 73 37
E info@bbschadeservice.nl

SAREC
Sales & Recovery
T +31 (0)20 - 261 07 77
E info@sarec.nl

Neem vrijblijvend 
contact op

Transport Goederen

Brand

Personenschade

Sales en Recovery

Scheepvaart en techniek

Aansprakelijkheid en 
Technische Varia

Monitoring Bouw en Infra

Regres en Schadebehandeling

WWW.BOSBOON.NL

BosBoon Expertise
BosBoon Expertise is een objectief en onafhankelijk expertisebureau op het gebied van 

Transport Goederen, Scheepsvaart en Techniek,  Personenschade, Monitoring Bouw 
en Infra, Brand, Aansprakelijkheid en Technische varia, Sales en Recovery, Regres en 

Schadebehandeling. Ons werkgebied is zowel nationaal als internationaal.



 | S
C

H
A

D
E

 | JA
A

RG
A

N
G

 13 | N
R 6 | 2019

SCHADE
MAGAZINE

VERZEKEREN
Met behulp van data en 
customer journey maatwerk bieden

LETSELSCHADE
Van herstelgerichte naar 
toekomstgerichte dienstverlening

RECHTSBIJSTAND
Juridisch probleemoplosser met 
persoonlijke dienstverlening
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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

SPECIAL  
AUTOMOTIVE
EN MEER


