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Wat een begin van het nieuwe jaar. We worden geconfronteerd met de 

ene na de andere schade. Op het moment dat dit magazine wordt afge-

rond zijn de eerste stormen van dit jaar net achter de rug, met een pri-

meur, want deze stormen hebben voor de eerste keer een naam: Ciara 

en Dennis. De eerste Nederlandse stormnaam luidt  ‘Francis’. Het Coro-

navirus grijpt als een dief in de nacht om zich heen en eist steeds meer 

slachtoffers. De Brexit is er na de nodige debacles doorheen. Yes. Maar 

wat verandert er nu eigenlijk? Wat blijkt: voorlopig nog niets. De bos-

branden in Australië zijn geblust en weer opnieuw opgelaaid. Met het 

klimaat valt niet te sollen: die deelt genadeloos klappen uit. De helikop-

tercrash met daarin Kobe Briant, dochter Gianna en nog zeven anderen, 

een vliegtuigcrash, een ontspoorde trein en de agressie onder de jeugd 

begint te escaleren... Het houdt de gemoederen wel bezig. What’s next?

En nu we het toch over schade hebben, iedereen kan ermee geconfron-

teerd worden. Het afgelopen jaar heb ik zelf een traumatische ervaring 

gehad. In november ben ik zoals iedere ochtend aan het wandelen met 

de twee hondjes van mijn dochter. Altijd een goed begin van de dag. 

Alleen deze dag verliep totaal anders dan wat ik had verwacht. Een van 

de hondjes liep enthousiast achter twee andere grote honden aan en 

je kunt het wel raden. Het beestje werd aangevallen door een van de 

grote honden. Met veel moeite hebben de eigenaresse van de hond en 

ikzelf haar hond moeten lostrekken van mijn hondje.

Het arme beestje leefde nog. Met mijn hondje op de arm ben ik ver-

volgens zo snel als het kon door het bos naar huis gelopen en in de 

auto naar de dierenarts gereden. Hij bleek niet meer te redden, hij had 

gebroken ruggenwervels, gebroken ribben en zijn long hing er half uit. 

Wat een verdriet.

De verzekering is ingeschakeld, want mijn jas, broek en auto zaten 

vol bloed en ikzelf ben een enorm trauma rijker. Het wandelen is nog 

steeds een dingetje, het gaat vaak gepaard met trillende handen en 

vooral de angst dat er weer iets gebeurt blijft. En zeker niet meer op de 

plek des onheils...

Dan is het mooi dat we ook veel contact hebben met letselschade be-

drijven. In de week erna sprak ik Francie Peters van De Bureaus en zij gaf 

een aantal tips, omdat het niet zomaar iets is en het een echt trauma is 

met kans op vervolgschade. De schade loopt nog bij de verzekering.

Margret Wallaard

Roerig begin 

Gastschrijver: 
Margret Wallaard, 

uitgever van SCHADE magazine
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Letsel Opleidingen: 
Opleidingsplatform voor 
letselschade-professionals

Letsel Opleidingen is een platform dat docenten de mogelijkheid biedt om letselschadeprofessionals op een deskundige 

manier de fijne kneepjes van het vak bij te brengen. Het kersverse opleidingsplatform, dat onderdeel is van de Bureaus in 

Utrecht en als nichespeler hard op weg is om dé opleider op het gebied van letselschade te worden, werd in april vorig jaar 

in het leven geroepen. Per toeval eigenlijk, zo legt directeur Francie Peters uit. 

“Vanuit de Bureaus waren we destijds nauw betrokken bij de 

start en invulling van de opleiding tot Herstelcoach, die door 

een onafhankelijke onderwijsinstelling gefaciliteerd werd. 

Toen er vrij abrupt door deze opleider een punt achter deze 

opleiding werd gezet, zat er voor ons eigenlijk niets anders 

op dan de zaak over te nemen. De opleiding was namelijk 

een vereiste om in het Register van het NIVRE te worden op-

genomen. De Bureaus had aanvankelijk niet de specifieke 

wens om te gaan opleiden, we verzorgden alleen af en toe 

rekencursussen voor letselschadespecialisten. Maar we be-

sloten om van de nood een deugd te maken en startten een 

nieuw bedrijf, volledig gericht op het bieden van workshops, 

trainingen en opleidingen aan letselschade-professionals: 

Letsel Opleidingen.”

Accreditaties
Het afgelopen jaar is Francie druk bezig geweest met aller-

lei zaken waar ze zich in eerdere functies niet zozeer mee 

bezig had gehouden, zoals het opstellen van studentensta-

tuten en examenreglementen. “Naast het opzetten van een 

nieuwe website en het arrangeren van mensen die via ons 

wilden trainen, gingen we na wat we konden verbeteren 

of toevoegen aan het bestaande aanbod van opleidingen 

voor de personenschadebranche,” vertelt ze. “Zo heb ik mij 

op accreditatie gestort: de opleiding Herstelcoaching is het 

afgelopen jaar door SNRO op HBO-niveau geaccrediteerd. 

We zijn voornemens om deze extra dimensie verder uit te 

breiden. Want als we toch de stap maken, dan willen we ei-

genlijk dat zoveel mogelijk opleidingen geaccrediteerd zijn 

op HBO- of academisch niveau. Daarnaast hebben we bij 

meerdere brancheorganisaties al PE-punten aangevraagd 

en deze voor een aantal opleidingen ook al toegewezen ge-

kregen.”

Scherpe tarieven
“Het was een leerzaam jaar. En ook wel een periode waarin 

de markt aan ons moest wennen. Er was ineens een nieuwe 

speler. De reacties waren wel heel positief. Ook de docen-

ten hebben zich bij ons gemeld. Mensen als Lydia Charlier, 

verbonden aan Beer Advocaten, en Peter van der Ham. Niet 

de minsten. Ook zij zijn enthousiast en zien dat ze hun voor-

deel kunnen doen met een opleidingsplatform dat puur en 

alleen gericht is op de letselschademarkt. Daar ben ik blij 

verrast door. En voor het overige? De bestaande trainingen 

blijven vollopen. Voor andere trainingen kijkt men in som-

mige gevallen nog even de kat uit de boom. Er waren vorig 

jaar natuurlijk ook al opleidingen geboekt bij andere instel-

lingen. Nu het nieuwe jaar is begonnen, heeft men nieuwe 

budgetten. En ja, ik denk dat wij met het aanbod en met 

onze scherpe tarieven een goede kans maken om de op-

leidingen vol te krijgen. Het opleidingsaanbod in de letsel-

schadebranche is naar onze mening namelijk nog vrij duur. 

Wij maken ons er hard voor om de opleidingskosten blijvend 

laag te houden.”  

Hybride opleidingen
“Waar we nu mee aan de weg timmeren is het stimuleren 

van nieuw aanbod, door verschillende disciplines te combi-

neren. Al bestaande, losse trainingen worden hierbij gecom-

bineerd in kersverse programma’s: de hybride opleidingen. 

Dit doen we bijvoorbeeld voor de opleiding Zelfstandig 

Ondernemer, waar rekenkundige, arbeidsdeskundige en 

juridische aspecten aan de orde komen. Ook de training 

Re-integratie in en rond de Letselschadepraktijk is een com-

binatietraining. Hij wordt gegeven door Erwin Audenaerde 

en Lydia Charlier. Gezamenlijk pakken ze een ingewikkeld, 

veelzijdig onderwerp op. Heel vernieuwend. En we merken 

dat het totaalplaatje zo beter in beeld wordt gebracht. 

Al met al valt te verwachten dat wij als Letsel Opleidingen, 

hoewel we nu nog een startend bedrijf zijn, ook in de toe-

komst betaalbaar, verrassend en vernieuwend zijn. Door 

middel van een andere aanpak, het ontwikkelen van speci-

fieke opleidingen die voorheen nog niet bestonden en het 

bevorderen van samenwerking tussen docenten zullen wij 

ons steeds meer professionaliseren. Zo onderscheiden wij 

ons van andere opleidingscentra.”

Door Roëlle Esselink en Cindy van der Helm

Letsel Opleidingen timmert hard aan de weg om nieuw aanbod te stimuleren door verschillende disciplines te combineren. Al bestaande, losse 
trainingen worden hierbij gecombineerd in kersverse programma’s: de hybride opleidingen. 

Directeur en oprichter van Letsel Opleidingen Francie Peters verwacht 
dat het opleidingsplatform ook in de toekomst betaalbaar, verrassend 
en vernieuwend blijft.

Er was ineens een nieuwe speler

PE-punten
Francie, die al vanaf 1994 in de schadeverzekeringen zit en 

sinds 2002 in de letselschadewereld werkzaam is, is al ruim 

een jaar lid van het NIVRE-hoofdbestuur waar zij kartrekker 

is voor de portefeuille Permanente Educatie. “Permanente 

Educatie is heel belangrijk voor ons vak. Toch hoop ik dat het 

behalen van verplichte PE-punten niet de belangrijkste re-

den is waarom cursisten zich inschrijven voor een workshop, 
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training of opleiding”, nuanceert Francie. “Ik hoop dat men-

sen de opleidingen vooral doen omdat ze ze willen doen. 

Want ze worden hierdoor beter in hun vak.”

Opleidingenaanbod
Letsel Opleidingen verzorgt het gehele marketingstuk van 

de aangeboden opleidingen. Het opleidingenplatform zorgt 

dat de cursussen, waarvan de inhoud grotendeels door de 

docenten zelf wordt bepaald, via de website en een nieuws-

brief onder de aandacht komen van potentiële klanten. “Ook 

sturen we de klantenkring van de Bureaus jaarlijks onze re-

kenhulp toe; een overzicht van cijfers die letselschadepro-

fessionals in de praktijk vaak nodig hebben. De laatste keer 

zat daar ook een 67 pagina’s tellend boekje bij dat informa-

tie verschaft over het opleidingenprogramma tot de zomer 

2020 van Letsel Opleidingen.” 

De verschillen tussen de aangeboden opleidingen zijn rela-

tief groot, zowel wat inhoud betreft als waar het gaat om 

het beoogde publiek. De opleidingen zijn allereerst ver-

deeld over zes categorieën: Management, Competenties en 

Vaardigheden, Medisch, Rekenen, Herstelcoaching en Let-

selpraktijk. Als je alleen al kijkt naar het Register Personen-

schade dan valt het relatief grote aanbod aan opleidingen 

op. Hoe komt het dat er zo’n groot aanbod aan opleidingen 

nodig is? “Dit komt,” zo legt Francie uit, “doordat je te ma-

ken hebt met verschillende vakgebieden en een heel scala 

aan professionals. Ik wil zeker niet impliceren dat andere 

schades minder ingewikkeld zijn, maar op het gebied van 

letselschade zijn er altijd relatief veel partijen aanwezig. Zo 

is er vrijwel altijd van meet af aan een contra-expert in het 

spel. En er is sprake van medische gegevens, dus zijn er ook 

artsen bij betrokken. Daarnaast zijn er vaak herstelcoaches 

nodig of jeugdprofessionals - mensen die verstand hebben 

van verschillende culturele achtergronden. Zelfs de simpel-

ste schades verworden negen van de tien keer tot complexe 

materie. Vandaar dat er in de letselschade in het algemeen 

en voor het Register in het bijzonder zoveel verplichte op-

leidingen zijn.”

Ervaren trainers
Vanwege het feit dat Letsel Opleidingen zijn leraren niet in 

vaste dienst heeft, kunnen trainers zich vrijuit met hun op-

leiding aanmelden bij het platform. “Hun trainingen moe-

ten natuurlijk wel van een bepaald niveau zijn”, licht Francie 

toe. “De mensen die op dit moment opleidingen verzorgen 

hebben allemaal veel ervaring, iets wat voor ons een erg 

belangrijk criterium is. Overigens is het wereldje van de 

letselschade maar klein. Veel van onze opleiders ken ik per-

soonlijk of heb ik al eens een training zien geven. Dat biedt 

zekerheid en vertrouwen. Daarnaast is het essentieel dat 

een professional tijdens onze trainingen branchespecifieke 

vaardigheden opdoet. Daarom moeten de voorbeelden in 

alle opleidingen concrete, herkenbare en relevante situaties 

uit de letselschadepraktijk schetsen.”

Opleidingsruimte
Wat Letsel Opleidingen in de toekomst nog meer op de 

kaart zal zetten is het feit dat ze zullen investeren in een ei-

gen opleidingsruimte in Utrecht. Binnenkort zal hier meer 

over naar buiten komen, zo belooft Francie. “Tegenwoordig 

worden de opleidingen nog verspreid door het land gege-

ven, maar er zal dan één faciliteit zijn waar alle workshops 

(max. 2,5 uur durend), cursussen (tussen 4 en 8 uur durend) 

en opleidingen (langer dan een dag durend) plaatsvinden. 

De ruimte zal rond 1 mei 2020 in gebruik worden genomen 

en is ingericht op een maximale capaciteit van 15 deelne-

mers per training.”

Kwaliteit leveren
“Ik hoop dat wij als opleidingsinstelling voor de letselschade-

branche een bepaalde impact zullen hebben”, besluit Fran-

cie. “Dat we kunnen bijdragen aan de hoge kwaliteit van let-

selschadeprofessionals. Dit zijn zaken die voor de Bureaus al 

belangrijk waren. Het letselschadevak gaat namelijk verder 

dan alleen juridische kennis en schadeposten. Het gaat ook 

over verbinding leggen met anderen. Over geld. Gedupeer-

den mogen niet met een negatief gevoel terugkijken op het 

traject. Aan het einde van het letselschadetraject moeten zij 

reflecteren en zeggen: “Het heeft me iets gebracht”. Als we 

daar onze bijdrage aan kunnen leveren, dan ben ik blij. Dit is 

iets waar we ons voorheen met de Bureaus al voor inzetten. 

Dit proberen we nu ook met Letsel Opleidingen te doen.”  <

Francie Peters streeft er als nichespeler naar om dé opleider voor de letselschademarkt te worden en hoopt 
dat zij als opleidingsinstelling voor de letselschadebranche een bepaalde impact zullen hebben. 
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Waarheidsvinding en dé waarheid?
Kennisoverdracht door krachten te 
bundelen

In deze opleidingenspecial worden tal van thema’s behandeld. Ook over zaken als ‘waarheid’ valt blijkbaar veel te leren. 

Want bestaat er wel zoiets als ‘dé waarheid’? Advocatenkantoren Van Steenderen MainportLawyers en De Haas Advocaten 

en het Nederlands Onderzoeks Instituut NLOI bundelden hun krachten om kennis over te dragen en organiseerden 

gezamenlijk een seminar getiteld Waarheidsvinding & de waarheid direct na een calamiteit in een bedrijf. 

Door Cindy van der Helm

Fotografie Cindy van der Helm

Advocaat en tevens partner van het Rotterdamse advoca-

tenkantoor Van Steenderen MainportLawyers Charlotte van 

Steenderen beet tijdens het gezamenlijk georganiseerde se-

minar het spits af. Zij gaf een toelichting op de technieken 

en tactieken die tijdens een civiele procedure ingezet wor-

den met betrekking tot waarheidsvinding. Of ‘de waarheid’ 

bestaat? Volgens Charlotte niet. “Denk eerder aan ‘een’ waar-

heid”, lichtte zij haar stelling toe. “Iedere partij heeft namelijk 

zijn eigen waarheid, en probeert die waarheid zo goed mo-

gelijk naar voren te brengen. Op basis van de door partijen 

naar voren gebrachte versies van de waarheid bepaalt de 

rechter vervolgens zijn waarheid, en dat is de waarheid waar 

het uiteindelijk allemaal om draait: die wordt in een vonnis 

opgetekend en heeft tussen partijen te gelden. Vraag maar 

eens aan een aantal getuigen van een ongeluk wat ze nu pre-

cies hebben gezien. Dan krijg je allerlei verschillende versies.” 

Zij liet aan de hand van voorbeelden zien hoe de waarheid 

tot stand komt in een civielrechtelijke procedure en van wel-

ke door de wet geboden mogelijkheden partijen gebruik 

kunnen maken om hun waarheid zo goed mogelijk voor het 

voetlicht te brengen. “Verkeer je in bewijsnood, dan kan je 

de rechter verzoeken om de andere partij op te dragen om 

bepaalde informatie te overleggen, zodat jij alsnog jouw 

standpunt voldoende kunt onderbouwen.” Met Charlottes 

lezing werd een mooie basis gelegd voor de rest van het 

programma. 

Elisa Benhaim, ten tijde van het congres nog advocaat/part-

ner bij De Haas Advocaten in Rotterdam maar inmiddels 

werkzaam als partner bij Legaltree in Rotterdam, belichtte 

vervolgens de betekenis van waarheidsvinding in bestuurs-

rechtelijke en strafrechtelijke onderzoeken door overheids-

diensten die betrokken zijn bij of na een calamiteit. Wat 

betekent dat nou, ‘waarheidsvinding’ voor deze overheids-

diensten? Elisa, die bedrijven bijstaat in strafrechtelijke 

zaken tegenover overheidsdiensten, schetste het traject 

na een calamiteit zoals een arbeidsongeval, een milieu- of 

fraudezaak. Zij gaf heel duidelijk aan wat de risico’s zijn als je 

vertrouwt op het proces rond de waarheidsvinding. Want er 

zijn bedrijven die denken geen rechtsbijstand nodig te heb-

ben, puur en alleen omdat ze niets te verbergen hebben. 

Toch brengt een dergelijke houding risico’s met zich mee. 

Met haar lezing creëerde Elisa bewustzijn ten aanzien van de 

valkuilen. ”Denk bijvoorbeeld aan reputatieschade, veroor-

zaakt doordat informatie over het proces via een openbare 

zitting in de publiciteit komt. Een openbare zitting willen 

de meeste cliënten voorkomen. Volgens de Wet Openbaar 

Bestuur kunnen anderen, zoals journalisten en concurren-

ten, stukken van het proces opvragen”, aldus Elisa. “Denk 

ook aan opgelegde boetes of het stilleggen van een bedrijf. 

Dit laatste kan de doodstraf betekenen voor een bedrijf en 

heeft dus vergaande consequenties. En dan heb je nog de 

druk van het verhoor. Het is nu eenmaal een emotionele 

toestand na een incident. Daarom zou ik niet altijd direct na 

een heftig incident instemmen met een verhoor. Je hebt als 

verdachte een zwijgrecht en je bent als getuige tegenover 

een toezichthouder of opsporingsambtenaar niet verplicht 

om mee te werken. Als het moet, dan kan je daarmee spe-

len en ermee onderhandelen. En vergeet niet: ‘off the record’ 

bestaat niet.”

Timing
Timing is ook heel belangrijk volgens Elisa. Als voorbeeld 

haalde zij het opvragen van een zogenaamd incidenten-

rapport aan. Sommige bedrijven zijn, in verband met een 

vergunning, verplicht alle incidenten vast te leggen. Een 

dergelijk rapport is voor intern gebruik, maar er kunnen wel 

belastende conclusies in staan. Het OM kan dat rapport vor-

deren in verband met een strafrechtelijk onderzoek en te-

gen het bedrijf gebruiken. Weigering is strafbaar. Maar als je 

wel voldoet aan die vordering dan hang je jezelf en je werk-

nemers op. “Een bedrijf hoeft niet mee te werken aan zijn ei-

gen veroordeling”, lichtte zij toe. “Daar is het zwijgrecht voor 

bedoeld. Een mogelijke optie is een ‘gesloten envelop pro-

cedure’ en het indienen van een klaagschrift tegen de inbe-

slagneming van het incidentenrapport. Zodoende heeft de 

tegenpartij geen kennisname van het incidentrapport tot-

dat de rechtbank zich over de kwestie heeft uitgesproken.”

Snel rechtsbijstand inschakelen
Wat Elisa in ieder geval middels haar lezing meegaf was het 

volgende: check altijd direct of je te maken hebt met straf- of 

bestuursrecht. Als er sprake is van een doorzoeking, scha-

kel dan in een zo vroeg mogelijk stadium rechtsbijstand in. 

Maar eigenlijk geldt dat altijd: hoe eerder je er als advocaat 

bij bent, hoe meer schade je doorgaans kunt beperken. Je 

krijgt op enig moment een dossier. En dat dossier moet in 

evenwicht zijn. Als je het risico neemt om niets te doen en 

te vertrouwen op het proces, dan is de kans groot dat het 

dossier niet in balans is. 

Daarnaast ben je zonder bijstand niet voorbereid op verho-

ren en loop je risico’s. Het gaat namelijk niet alleen om wat je 

zegt, maar ook om wat je niet zegt. Uiteindelijk telt wat er op 

papier komt te staan, want er wordt een beslissing genomen 

op basis van het papieren dossier. 

Of ‘de waarheid’ bestaat? Volgens advocaat en tevens partner van advocatenkantoor Van Steenderen Main-
portLawyers Charlotte van Steenderen niet. “Denk eerder aan ‘een’ waarheid”, lichtte zij haar stelling toe.

Elisa Benhaim, tegenwoordig partner bij Legaltree: “Zonder bijstand ben je niet voorbereid op verhoren en 
loop je risico’s. Het gaat namelijk niet alleen om wat je zegt, maar ook om wat je niet zegt.”
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Daarnaast heb je te maken met een informatieachterstand 

t.o.v. de overheidsdienst die het onderzoek uitvoert, al was 

het maar alleen omdat je niet weet welke stukken al op-

gevraagd zijn of welke verklaringen zijn afgelegd. Goede 

rechtsbijstand kan ervoor zorgen dat je een goede keus 

maakt: wel of niet verklaren en in welk stadium? En als je 

besluit om te verklaren, wat verklaar je dan? Dit bepaal je in 

overleg met je advocaat.

Zorg daarnaast (dus preventief ) voor een goede voorbe-

reiding op overheidscontacten middels een procedure die 

ook bekend is op de werkvloer: de procedure opvang over-

heden, waarbij Elisa ook kan helpen om die op te stellen. 

Centraal in die procedure is: één aanspreekpunt. Hou grip 

op de informatieverstrekking. Doe niets overhaast en creëer 

ruimte om te overleggen met de advocaat. Want nogmaals: 

off the record, dat bestaat niet in een rechtszaak.

Eigen toedrachtonderzoek
Na de pauze nam Martina Smit het woord. Martina is advo-

caat/partner bij Van Steenderen MainportLawyers. Vanuit 

juridisch oogpunt legde zij de focus op de verzekerings-

rechtelijke aspecten na een calamiteit. Is het onderzoek 

dat verzekeraars instellen om hun uitkeringsverplichting te 

beoordelen wel hetzelfde als ‘waarheidsvinding’? Volgens 

Martina kunnen partijen het proces tot waarheidsvinding 

immers beïnvloeden. “Want wat wil de verzekerde? Die wil 

een zo hoog mogelijke schadevergoeding. De verzekeraar 

daarentegen wil niet meer uitkeren dan hij verplicht is vol-

gens de verzekeringsovereenkomst. Lopen de belangen van 

verzekeraar en verzekerde dan nog wel parallel aan elkaar? 

Hoeveel behoefte is er eigenlijk in deze dynamiek bij beide 

partijen aan waarheidsvinding en waarheid? De verzekeraar 

laat meestal onderzoek verrichten naar de schade in het 

kader van het bepalen van de uitkeringsverplichting. Maar 

hoe zit het met de plicht van verzekerde om de schade te 

melden en het verzekerd evenement aan te tonen? Mag de 

verzekerde ook zelf onderzoek doen? De polisvoorwaarden 

bieden soms een beperkte vergoeding voor de onderzoeks-

kosten.” 

Martina gaf aan het wel raadzaam te vinden om zelf on-

derzoek te doen. Verzekerde moet immers aantonen dat er 

sprake is van een verzekerd evenement. De stel- en bewijs-

last van het verzekerd evenement liggen namelijk bij verze-

kerde. “En dan is het best apart dat je zelf geen onderzoek 

doet. Als verzekerde wacht je het onderzoek af dat door de 

verzekeraar, de wederpartij, gedaan wordt. Dat is gek. Je 

maakt je afhankelijk van de wederpartij die niet hetzelfde 

belang heeft als jij. Dus: Moet je onderzoek doen? Ik zeg: doe 

maar wel! En moet je meewerken aan het onderzoek van de 

verzekeraar? Ja, binnen bepaalde grenzen.” 

Grenzen van het onderzoekrecht
Het gaat bij het onderzoek door verzekeraars om een reëel 

belang van verzekeraars bij het verkrijgen van informatie 

binnen een bepaalde tijd. En het gaat om relevante infor-

matie. Maar wat is dan relevante informatie? Martina geeft 

er een voorbeeld van: “Een brand is ontstaan tijdens werk-

tijd door werkzaamheden met open vuur. Daarop wil de 

expert van verzekeraar een uitdraai van het brandalarm. Er 

is namelijk een brandmeldinstallatieclausule waarin staat 

dat verzekerde de installatie moet laten onderhouden door 

een gecertificeerd bedrijf. Moeten we, als de oorzaak van de 

schade vaststaat, dan nog checken of verzekerde de instal-

latie wel volgens de clausule heeft laten onderhouden? De 

brand was onder werktijd ontstaan terwijl het personeel er-

naast stond. De brandschade is een verzekerd evenement 

onder de verzekeringsovereenkomst. Maakt het dan nog uit 

of de brandmeldinstallatie al dan niet werkt en al dan niet 

goed onderhouden is? Het is afhankelijk van hoe de clausule 

is omschreven maar als het om een garantiebepaling gaat, 

kun je je afvragen of dit verzoek nog een redelijk en reëel 

belang dient. Waar ligt dus de grens?”

De zaal kreeg een actieve rol toebedeeld bij de beantwoor-

ding van dergelijke vragen. Zo maakte Martina middels prik-

kelende stellingen een en ander goed duidelijk.

Ook Martina besloot haar betoog met een aantal do’s en 

dont’s: 

• Blijf communiceren

• Zet intern de juiste mensen aan het werk. Wie heeft 

 welke bevoegdheid?

• Laat duidelijk zijn waarom de betreffende informatie 

 wordt afgegeven of gevraagd

• Maak een plan van aanpak inclusief tijdsbestek, bij 

 voorkeur samen met de verzekeraar

• Realiseer je dat objectieve waarheidsvinding niet het

 doel is. Een civiel proces is immers afhankelijk van 

 de behoefte van partijen

• Onderzoekers mogen alleen relevante informatie 

 inwinnen, relevant voor de uitkeringsplicht onder 

 de verzekeringsovereenkomst, fishing expeditions 

 zijn verboden

Kortom: verzekerde, bepaal je positie en hou controle.

Zoektocht naar waarheid
Jaap Terhenne, directeur en mede-eigenaar van het Neder-

lands Onderzoeks Instituut NLOI, sloot de middag af. En ook 

tijdens de lezing van Jaap Terhenne ging de microfoon van 

hand tot hand. Een van de kerntaken van het NLOI is het be-

geleiden van bedrijven en particulieren bij de onderzoeken 

die o.a. verzekeraars doen naar de oorzaken en omstandig-

heden van een schade. Hij besprak onder meer het even-

wicht tussen verzekerde en verzekeraar in de zoektocht naar 

de waarheid. Ook bij hem was de grote vraag: bestaat dé 

waarheid wel? 

‘Off the record’ 
bestaat niet

De lezingen werden aan elkaar gepraat door moderator Jasper Groen, advocaat/partner bij Van Steenderen 
MainportLawyers.

Martina Smit is advocaat/partner bij Van Steenderen MainportLawyers. “Moet je als verzekerde zelf onder-
zoek doen? Ik zeg: doe maar wel!” 

Verzekerde, bepaal je positie 
en hou controle

Het NLOI komt in beeld als er bijvoorbeeld grote verwoes-

ting is van een bedrijf. Zij doen namens de ondernemer on-

derzoek naar de waarheid. “Meestal heerst er chaos op het 

moment dat het NLOI aan boord komt”, legt Jaap uit. “Wij 

worden dan ingezet omdat de ondernemer ondersteuning 

nodig heeft. Die wordt overspoeld door iedereen die een rol 

heeft bij de afwikkeling van de schade. Denk aan vergun-

ningverleners, overheid, politie, onderzoekers van verzeke-

raars. Iedereen heeft een eigen perspectief bij die calamiteit. 

De belangrijkste vraag bij het verzekeringsonderzoek is: is 

er dekking voor deze schade? Kan ik aantonen dat het een 

gedekt evenement is? Die verplichting ligt namelijk bij ver-

zekerde.”

Samenwerking onderzoekers
Daarom maakt Jaap zich hard voor het recht van verzeker-

den op een eigen onderzoeker. Verzekeraars doen onder-

Tijdens het seminar ontstond 
een levendige discussie tussen de 
sprekers en de zaal.
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zoek om drie redenen: is er negatieve betrokkenheid van de 

verzekerde bij de schade? Zijn de wettelijke en polisvoor-

waarden nagekomen en als laatste: is verhaal op een derde 

mogelijk?

Verzekerden hebben echter ook andere belangen bij zorg-

vuldig onderzoek. Net zoals er contra-experts zijn die na-

mens verzekerde komen, zo zou er ook een onderzoeker 

namens verzekerde betrokken moeten zijn bij de onderzoe-

ken. 

En daarnaast vindt hij dat onderzoekers van verzekeraars en 

verzekerden meer en beter zouden moeten samenwerken 

en de klant als gezamenlijke klant zouden moeten zien. Aan 

de voorkant van de polis staat de klant immers centraal. Na 

een schade is dat uitgangspunt op het gebied van onder-

zoek over het algemeen echter niet meer aan de orde. “De 

ambitie waarmee verzekerden benaderd worden veronder-

stelt dat ze geholpen worden maar in het licht van de doel-

stelling van de onderzoeken is dat zeker niet altijd het geval. 

Waarheidsvinding wordt dan beperkt tot de – al dan niet 

commerciële – doelen van een verzekeraar.” Kostensturing 

speelt overigens ook een grote rol bij verzekeraars. Daar-

door krijgt onderzoek niet de aandacht die het verdient. De 

vele zogenaamde Quick scans door verzekeraars zijn daar 

een voorbeeld van.

Projectmatige aanpak
“Wij begeleiden verzekerden omdat blijkt dat sommige on-

derzoeken en de rapportage daarvan niet compleet zijn en 

ook dat verklaringen uit hun verband gerukt worden. Daar-

om vraag ik me ten zeerste af of het speelveld wel compleet 

is. Met een projectmatige aanpak kan je dit soort zaken ver-

helpen. Verzekeraars moeten beseffen dat de belangen van 

verzekerden ook gediend moeten worden. Dit zou het ima-

go van verzekeraars sterk ten goede komen. Een voorbeeld 

is de bewijsmogelijkheid die een verzekerde heeft en die bij 

verschillende garantieclausules aan de orde kan komen; ten-

zij verzekerde bewijst dat de schade door het niet nakomen 

van de garanties noch veroorzaakt noch vergroot is.” 

Overigens stelde Jaap ook vraagtekens bij de vermeende 

onafhankelijkheid van onderzoekers namens verzekeraars. 

Volgens hem bestaat onafhankelijkheid in de onderzoeks-

wereld niet; ook niet aan de zijde van verzekerde. Uiteraard 

probeert iedere onderzoeker zo objectief mogelijk zijn on-

derzoek te doen. Het is echter bekend dat onderzoekers 

beperkt worden in hun activiteiten door opdrachtgevers en 

dat is in het licht van waarom verzekeraars onderzoek doen 

ook wel voorspelbaar. Maar duidelijkheid daarover zou wel 

beter zijn. 

Regierol
Jaap vindt dus dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat 

de belangen van beide partijen goed vertegenwoordigd zijn 

en pleit niet alleen voor een projectmatige, maar zelfs voor 

een gezamenlijke aanpak met een goede regierol: wie doet 

wat en waarom. “Want dé waarheid, die is er volgens mij niet. 

Er is een verschil tussen een mening en een feit. Iedereen 

heeft recht op een eigen mening, niemand op eigen feiten. 

Het klantbelang gaat niet over waarheidsvinding, maar over 

feiten. Onderzocht moet worden hoe iets in elkaar steekt. En 

zelfs getuigenverklaringen kunnen los staan van de waar-

heid. En niet eens omdat mensen bewust liegen”. Zo was 

iemand er van overtuigd een witte BMW te hebben gezien 

als veroorzaker van een dodelijke aanrijding. Die persoon 

werd onder hypnose gebracht waaruit bleek dat die per-

soon in zijn jeugd bijna overreden was door een witte BMW. 

Achteraf bleek de veroorzakende auto een blauwe Toyota te 

zijn. “Dit maakt dat uiterste zorgvuldigheid is vereist bij on-

derzoek in het algemeen en het afnemen en vastleggen van 

verklaringen in het bijzonder. Niet in de laatste plaats omdat 

tunnelvisie een op de loer liggend gevaar is.” Jaap verwees 

daarbij naar het werk van emeritus hoogleraar wetenschaps-

filosofie Ton Derksen en de door hem onderzochte valkuilen 

van waarheidsvinding. Derksen is onder andere bekend van 

zijn rol in herzieningen van de strafprocessen rond de zaak 

Louwes en Lucia de B.

Gedurende zijn betoog poneerde Jaap ook een aantal stel-

lingen. Een van de stellingen was: verzekeraars moeten on-

gevraagd een eigen onderzoek aanbieden aan verzekerden. 

Een stelling waar de hele zaal het over eens was, op één 

deelnemer na. Die gaf aan dat dat de rol van de makelaar 

behoort te zijn, omdat die de regierol heeft bij een schade. 

Claims Preparation Clause
De zaal was het er ten slotte ook over eens dat de zoge-

naamde Claims Preparation Clause op de polis zou moeten 

komen, net als in veel Angelsaksische landen. Met deze clau-

sule kan de verzekerde kosten die hij maakt om zijn schade 

aan te tonen, ook die van eigen NLOI onderzoek, declare-

ren bij zijn verzekeraar na een schade. Overigens is het ook 

helemaal niet gek dat voor deze clausule een opslag op de 

premie wordt gehanteerd. Verzekerden vinden dat – mede 

gezien wat ze ervoor terugkrijgen in geval van een schade 

– niet bezwaarlijk. Een verzekeraar slaat dan twee vliegen in 

één klap: er wordt meer premie geïncasseerd en de verze-

De Claims Preparation Clause zou 
op de polis moeten komen

Advocaten en onderzoekers bundelden hun krachten en organiseerden gezamenlijk een seminar over Waar-
heidsvinding & de Waarheid direct na een calamiteit in een bedrijf. 

Na de lezing van Jaap Terhenne, directeur en mede-eigenaar van het Nederlands Onderzoeks Instituut NLOI, 
was de zaal het er over eens dat de zogenaamde Claims Preparation Clause op de polis zou moeten komen, 
net als in veel Angelsaksische landen.

keraar maakt goede sier door op deze manier – het dragen 

van kosten – een verzekerde te ondersteunen in het eigen 

onderzoek naar de schade in een toch al lastige tijd voor een 

verzekerde! <

Aan het seminar dat in het teken 
stond van Waarheidsvinding & 
de Waarheid direct na een cala-
miteit in een bedrijf, namen circa 
75 mensen deel. Het publiek 
bestond naast ondernemers 
vooral uit makelaars en verzeke-
ringsadviseurs.
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NIVRE

Inventarisatie moet leiden tot 
beheersbaar en betaalbaar 
opleidingsprogramma

Hij heeft altijd al iets met opleidingen gehad: Klaas Brand van expertisebureau Vanderwal&Joosten BV. Sinds dit jaar zit 

hij in het hoofdbestuur van het NIVRE, waar hij de portefeuille Opleidingen toebedeeld heeft gekregen. Een belangrijk 

takenpakket, want het zorgdragen voor een kwantitatief én kwalitatief volwaardig expertisekorps is een van de 

speerpunten van het NIVRE.

Hoewel de gehele markt hier natuurlijk een rol in speelt 

moet deze doelstelling primair door het NIVRE en de exper-

tisebureaus zelf gerealiseerd worden. In dit speelveld is het 

NIVRE verantwoordelijk voor de basisopleiding van alle in-

geschreven NIVRE-Experts. Op de vraag waar de voornaam-

ste uitdagingen liggen antwoordt Klaas Brand: “Het vak van 

de expert is aan het veranderen. Deze trend is al enige tijd 

gaande. Voor het eenvoudige repeterende werk is straks 

wellicht geen expert meer nodig. De dossiers daarentegen 

worden steeds complexer. De vraag naar kennis, kunde en 

vaardigheden zal daarom voor deze dossiers blijven stijgen, 

waardoor de portefeuille Opleidingen een prominentere rol 

binnen het NIVRE zal krijgen. En als je kijkt naar de ontwik-

kelingen binnen het opleidingstraject, dan is de geleidelijke 

verandering ook zichtbaar.” 

Soft skills in het opleidingspakket
Al sinds de oprichting van het NIVRE in 1991 moeten alle ex-

perts voldoen aan bepaalde opleidings- en ervaringseisen. 

Zo moeten ze een basisopleiding volgen om toe te kun-

nen treden tot een Register. Ooit bestond die alleen maar 

uit de modules Schriftelijk rapporteren, Onderzoeksvaar-

digheden en Verzekeringstechniek. De basisopleiding van 

tegenwoordig ziet er echter heel anders uit. Logisch, want 

onder meer communicatie is een heel belangrijk aspect van 

het vak geworden - het belangrijkste, misschien wel. Van-

daar dat er vandaag de dag veel aandacht wordt besteed 

aan het bijbrengen van ‘soft skills’ via verplichte modules, 

te weten Verdieping Communicatieve Vaardigheden, So-

ciale Vaardigheden en Ethiek. Naast de basismodules, die 

voor nagenoeg alle branches gelijk zijn, moet iedere expert 

bovendien verplichte vakgerichte opleidingen volgen. Daar 

heeft iedere branche een eigen opleidingsprogramma voor 

ontwikkeld. Zo heeft de branche Personenschade bijvoor-

beeld Rekenmodellen en de branche Toedrachtonderzoek 

de training Interviewtechnieken Fraudeonderzoek in het 

verplichte opleidingsprogramma opgenomen. De branches 

bepalen zelf over welke kennis en vaardigheden ingeschre-

ven experts moeten beschikken. Dit is de reden waarom 

er in de loop der jaren tal van opleidingen zijn ontwikkeld. 

Ondanks dat die opleidingen specifiek voor een branche 

ontwikkeld zijn, vertonen ze in de basis veel gelijkenis. Toch 

zijn ze veelal net even anders. 

Inventarisatie van opleidingen
Klaas: “Daarom ben ik samen met de portefeuillehouders 

Opleidingen van alle branchebesturen bezig met een in-

ventarisatie met als doel het opleidingsprogramma be-

heersbaar én betaalbaar te houden. Natuurlijk wel met 

behoud van de huidige kwaliteit. Er zijn nu zo’n 30 oplei-

dingen. Dat aantal kan ongetwijfeld teruggebracht worden. 

We kijken overigens niet alleen naar de opleidingen, maar 

ook de opleidingsinstituten worden in de inventarisatie 

meegenomen. Werden alle opleidingen in de beginjaren 

bij NIBE SVV afgenomen, tegenwoordig zijn er meer oplei-

dingsinstituten die vergelijkbare opleidingen aanbieden. 

Voor het NIVRE wordt het beter hanteerbaar als we zoveel 

mogelijk opleidingen stroomlijnen en meer via één partij 

kunnen laten verlopen. Ook in het kostenplaatje biedt dat 

voordelen, wat niet onbelangrijk is. 

Ter illustratie: het aantal opleidingen voor het Register Mo-

torvoertuigen bedraagt tegenwoordig maar liefst zeven, 

voor Aansprakelijkheid/Technische Varia ligt dit aantal op 

acht en voor Personenschade zelfs op negen. Je merkt dus 

dat het kennisonderdeel voor het mogen voeren van de titel 

Register-Expert in de loop der jaren steeds essentiëler is ge-

worden. Alle opleidingen voor de negen Registers moeten 

nu nader bekeken en gekanaliseerd worden. 

Het probleem waar het NIVRE tegelijkertijd tegenaan loopt, 

is dat er een relatief beperkt aantal toetreders per jaar is, na-

melijk zo’n 55. En hoe minder deelnemers, hoe hoger de kos-

ten, natuurlijk. Op welke manier moeten de bureaus van die 

(kandidaat) Register-Experts die opleidingen bekostigen? 

Alle reden om het opleidingsprogramma eens goed onder 

de loep te nemen.” 

Ontwikkeling van opleidingen
Het is overigens niet toevallig dat juist Klaas portefeuillehou-

der is geworden. Hij heeft altijd een mentorrol gehad binnen 

de functies die hij vervulde en was ooit mede-ontwikkelaar 

en docent van de opleiding Aansprakelijkheidsrecht van op-

leidingsinstituut NIBE SVV. Destijds waren experts verplicht 

die opleiding te volgen en Klaas had dan ook regelmatig 

kandidaat NIVRE-Experts in de les. 

Door Cindy van der Helm

Klaas Brand is in het dagelijks leven directeur van expertisebureau Vanderwal&Joosten BV. Daarnaast is hij 
vanuit het hoofdbestuur van het NIVRE verantwoordelijk voor de portefeuille Opleidingen.
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Ook is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van een 

Aardbevingsopleiding voor de overheid. De Tijdelijke Com-

missie Mijnbouwschades Groningen (TCMG) had namelijk 

alle experts die in het aardbevingsgebied aan het werk zijn 

de verplichting opgelegd om zo’n opleiding - die destijds 

nog niet ontwikkeld was - te volgen. Op verzoek van de over-

heid heeft Klaas, die vanuit zijn rol ook onderdeel uitmaakte 

van NIVRE Calamiteiten en Projecten (NCP), samen met der-

den het programma op poten gezet. “Deze opleiding moet 

dus ook door Register-Experts die in het aardbevingsgebied 

werkzaam zijn gevolgd worden, want hij wijkt af van alle an-

dere verplichte opleidingen voor onze NIVRE-Experts. En ja, 

wij mogen er best trots op zijn dat we als NIVRE gevraagd 

zijn om mee te denken over de ontwikkeling van deze op-

leiding. Maar om heel eerlijk te zijn: hoe mooi ik het ontwik-

kelen van opleidingen ook vind, stiekem haal ik nog méér 

voldoening uit lesgeven. Daar heb ik pas echt plezier in. Het 

gaat mij er overigens niet om dat ze iets weten, maar dat ze 

enthousiast worden om iets te willen weten.” En enthousias-

meren, dat is precies waar Klaas goed in is. 

Hoog gekwalificeerde empathische experts
“Ik leer de cursisten niet alleen iets over het vak zelf, maar ik 

vertel er ook van alles en nog wat omheen. Wij experts zijn 

nu eenmaal onderdeel van de keten. We moeten leveren, en 

ook nog op tijd. Daarnaast hebben we te maken met con-

flictbeheersing, met non-verbale communicatie. Er heerst 

een spanningsveld tussen wat iemand wil en wat hij of zij 

denkt. Daar moet je als expert ook achter zien te komen. Het 

NIVRE moet relevant blijven, zoals voorzitter Hans de Hoog 

zegt, en dat kan door hoog gekwalificeerde, empathische 

mensen af te leveren. Op dat empathisch vermogen moet 

je experts dus ook trainen. De klant van tegenwoordig ver-

wacht namelijk allereerst iemand die het proces begeleidt 

en die de stakeholders in de gaten houdt. Experts zijn im-

mers onderdeel van het geheel en hebben de verplichting 

en noodzaak om helder en transparant te communiceren. Ze 

moeten eerlijk zijn. Zo zie je maar: die training op soft skills 

is niet voor niets opgenomen in de basisopleiding. Dit is niet 

alleen onderdeel van het opleidingstraject, maar ook con-

tinu een aandachtsgebied voor de Permanente Educatie van 

Register-Experts, een Portefeuille die door Francie Peters 

binnen het hoofdbestuur van het NIVRE wordt vormgege-

ven. De educatie van experts stopt dus nooit.” 

Geen moetje
“Opleiding is altijd al een essentieel onderdeel geweest van 

het toelatingsproces tot het NIVRE”, besluit Klaas. “Was de 

opleiding vroeger echter relatief gemakkelijk te halen, nu 

moeten kandidaten er hard op studeren. Maar als ze zich 

er eenmaal doorheen gewerkt hebben, zijn ze met recht 

trots op hun titel. En dat vind ik zo mooi. Want je moet geen  

NIVRE-Expert zijn, je moet het willen zijn.”  <

De educatie van experts stopt nooit. (Foto Bart Gardien)

Portefeuillehouders Opleidingen:
Vanuit het hoofdbestuur: Klaas Brand

Vanuit de branchebesturen:
Aansprakelijkheid/Technische Varia / Agrarisch  – Hans van de Ven
Brand – Helmut Vissers
Monitoring Bouw & Infra – Johan Brouwers
Motorvoertuigen – Evert Suijker
Personenschade – Martin de Haan
Scheepvaart & Techniek – Juan Christoffels
Toedrachtonderzoek – Jan Willem van der Pijl
Transport/Goederen – Magiel Lokker

Je moet geen NIVRE-
Expert zijn, je moet 
het willen zijn
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Bij schade door o.a. brand, 

water, storm, inbraak of aardbeving

Voor taxaties van antiek, kunst, 

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

TRAINING VOOR LETSELSCHADE PROFESSIONALS 
SCHADEBEHANDELAARS . SCHADEREGELAARS . LETSELSCHADE-EXPERTS 
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www.inter-focus.nl

Training
Interculturele
Communicatie

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

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

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

@inter-focusSamen verder met 
interculturele expertise

PARTIJGOEDEREN 
met brand- of waterschade?

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

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

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

Geen probleem, wij lossen het voor u op!

Dé Meerwaarde bij schades en faillissementen! 

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

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

14:00 uur

 Schademelding

07:00 uur

 Start logistieke proces 

17:00 uur

 Gunning

17:00 uur

 Missie voltooid

16:00 uur

 Inschrijving
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Insurance Academy 

Buitenwereld schuift aan bij 
opleidingen Verbond

Iets meer dan drie jaar geleden is de Insurance Academy opgericht, een nieuwe afdeling van 

het Verbond van Verzekeraars die zich bezighoudt met het bieden van kennis en kunde. In 

eerste instantie uitsluitend voor medewerkers van verzekeraars, maar inmiddels zijn de deuren 

geopend voor iedereen die geïnteresseerd is. Afgelopen jaar werden de bijeenkomsten van het 

Verbond ook druk bezocht door advocaten, ambtenaren, consultants en volmachten.

“De regel is dat elke bijeenkomst standaard voor iedereen 

toegankelijk is, tenzij”, vertelt Lieke Hoomans, manager van 

de Insurance Academy. “Een paar jaar geleden was een open 

bijeenkomst nog de uitzondering.” Hoomans werkt sinds 

2005 bij het Verbond van Verzekeraars en hield zich voor de 

oprichting van de Academy als beleidsadviseur al bezig met 

onderwijs, opleiding en innovatie. “Blijven leren is zo belang-

rijk, als sector en als individu, daardoor kan je vooruit kijken 

en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.”

Rollen vervagen
Want die ontwikkelingen komen met sneltreinvaart op de 

verzekeringssector af. “De traditionele rollen binnen de ver-

zekeringssector zijn aan het vervagen”, stelt Hoomans. “Denk 

aan autofabrikanten die eigen verzekeringen gaan aanbie-

den of de InsurTech’s die op de deur bonken om de markt 

te betreden.” Deze en tal van andere voorbeelden vormden 

voor het Verbond de aanleiding om de opleidingstak van de 

vereniging te professionaliseren. “Natuurlijk gebeurden er al 

veel goede dingen binnen onze vereniging, maar door het 

in een instituutvorm te gieten, proberen we er meer harmo-

nie in te krijgen.”

Fysiek blijft hot
Hoewel digitale opleidingsmiddelen, zoals een webinar, op 

papier uitkomst bieden voor mensen met een drukke agen-

da, neemt het aantal fysieke bijeenkomsten van de Insurance 

Academy niet af. Juist toe. Hoomans: “Sterker nog, we wor-

den drukker bezocht dan ooit. De behoefte om elkaar fysiek 

te kunnen ontmoeten blijft groot. En dat snap ik ook wel. 

Om elkaar te inspireren moet je gewoon in dezelfde ruimte 

aanwezig zijn.” Hoomans ziet wel een rol weggelegd voor di-

gitale middelen. “Digitaal werkt uitstekend als aanvulling op 

een fysieke bijeenkomst. Eerst thuis een paar video’s kijken 

zodat iedereen op hetzelfde kennisniveau zit, dan kunnen 

we tijdens de bijeenkomst direct de diepte induiken.”

Open platform
Naast het professionaliseren van het opleidingsaanbod wil 

de Insurance Academy ook de verbreding opzoeken. “Fei-

tenkennis over verzekeringen is van oudsher goed geborgd 

in onze sector, maar de wereld om ons heen verandert snel,” 

vertelt Hoomans. “Verzekeraars moeten de buitenwereld 

blijven ontmoeten en onderzoeken met wie ze kunnen 

samenwerken. Daar houden wij rekening mee in onze pro-

grammering, maar we nodigen de buitenwereld dus ook 

letterlijk uit om bij onze events aan te schuiven of opleidin-

gen samen met ons te ontwikkelen. We proberen ons steeds 

meer op te stellen als open platform, voor iedereen. Want 

het verbinden van professionals, daar zijn wij als vereniging 

echt goed in.”  <

De Insurance Academy. Wist u dat:

• Jaarlijks gemiddeld zo’n 4.000 mensen deelnemen aan deze activiteiten
• Variërend van bijeenkomsten, trainingen, opleidingen, webinars, workshops
• Variërend van klein (bijv. workshops met 15) tot groot (events van 150+)
• Activiteiten al jaren goed worden gewaardeerd. Gemiddeld waarderingscijfer: 8+
• Activiteiten door de Academy zelf worden georganiseerd, maar ook in 
 samenwerking met partners, zoals Nyenrode Business University en NIBE-SVV
• De activiteiten een breed scala aan onderwerpen omvatten: van solvency tot 
 trendduiding/nieuwe ontwikkelingen, van zonnepanelen tot privacy, van digitale 
 toegankelijkheid tot toezicht, van nieuwe wetgeving tot fraude/criminaliteit, van 
 aansprakelijkheid tot pensioen en van duurzame inzetbaarheid tot risicomanagement

Lieke Hoomans is manager van 
de Insurance Academy van het 
Verbond van Verzekeraars.

Goed in het verbinden van 
professionals

foto Ellen Jonges
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Futureproof werken? Dit staat 
professionals nu te doen

Hoe blijf je als professional in de wereld van verzekeringen en risicomanagement goed voorbereid op de toekomst? Fred 

de Jong, zelfstandig onderzoeker & consultant en docent van de Executive MSc Verzekeringskunde & Enterprise Risk 

Management van de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam, vertelt over de trends, uitdagingen 

en must do’s. 

De Brexit, de lage rente, de fusies van grote banken en verze-

keraars in Europa, de opmars van fintechs, de toenemende 

inzet van blockchain en Artificial Intelligence. De ontwik-

kelingen rond de financiële sector gaan razendsnel en de 

druk op professionals die er werkzaam zijn neemt alsmaar 

toe. “Digitalisering en innovatie staan hoger dan ooit op de 

agenda. Tegelijkertijd zijn de regelgeving en het toezicht in 

reactie op de economische crisis aangescherpt: toezicht-

houders en consumenten verwachten een hoge naleving”, 

zegt Fred de Jong.

“Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en financieel ad-

viseurs staan nu voor de opgave om verandervermogen te 

tonen”, aldus De Jong. “Wat betekenen fintechs voor de busi-

nessmodellen van bestaande organisaties? Wat is de impact 

van digitalisering en technologische innovaties op het risi-

comanagement? Hoe verandert nieuwe wet- en regelgeving 

de bedrijfsprocessen? Je moet weten waar de markt naartoe 

gaat, hoe de uiteenlopende trends onderling samenhangen 

en wat de verschillende ontwikkelingen betekenen voor de 

sector en je organisatie.” 

De actuele veranderingen in de branche, de uiteenlopende 

issues die spelen in de wereld van nu en straks, en de onder-

linge samenhang daartussen staan centraal in de Executive 

MSc Verzekeringskunde & Enterprise Risk Management. De 

tweejarige parttime master is de enige academische verze-

keringskundige opleiding in Nederland. Een multidiscipli-

naire benadering en een focus op de praktische toepassing 

van academische expertise zijn kenmerkend voor de oplei-

ding, die de Universiteit van Amsterdam heeft ontwikkeld 

in samenwerking met onder meer het Verbond van Verze-

keraars. Er wordt gedoceerd door toonaangevende deskun-

digen uit de wetenschap en de praktijk. “Veel Nederlandse 

opleidingen voor verzekeringsdeskundigen zijn gericht op 

juridische vraagstukken. Onze master belicht naast de juridi-

sche perspectieven juist ook economische, bedrijfskundige 

en kwantitatieve aspecten van risicomanagement.”

Risicomanagement als kernthema
“Risicomanagement is tegenwoordig de kern van het vak 

van financiële professionals bij banken, verzekeraars, pen-

sioenfondsen en andere financiële spelers”, benadrukt De 

Jong, die binnen de opleiding de vakken Bedrijfskunde en 

Case Studies verzorgt. “Het omgaan met risico’s speelt niet 

alleen bij verzekeringen en schade-afhandeling, maar ook 

binnen ondernemingen. Organisaties krijgen in toenemen-

de mate te maken met bedrijfseconomische risico’s die niet 

altijd meer simpelweg kunnen worden verzekerd.”

Cybercrime is momenteel een van de grootste risico’s voor 

de verzekeringsmarkt, vindt De Jong.

“Vroeger had je te maken met een risico en daar hoorde dan 

een verzekering met een premie bij. Nu ontstaan er risico’s 

waarvoor nog geen actuariële modellen bestaan. Tegelijker-

tijd komt er steeds meer wet- en regelgeving op het terrein 

van cybersecurity. Hoe groot zijn de risico’s precies, hoe ga 

je ermee om en hoe verhoudt preventie zich tot verzeke-

ren? We staan misschien wel aan de vooravond van nieuwe 

oplossingen, waarbij risico’s worden beheerst zonder dat er 

een verzekering aan te pas komt.”

Een ander actueel thema dat veel aandacht krijgt binnen 

de Executive MSc Verzekeringskunde & Enterprise Risk Ma-

nagement heeft te maken met de verharding op de verzeke-

ringsmarkt. “Je ziet dat verzekeringspremies in de zakelijke 

markt, met name voor grote bedrijven, aan het stijgen zijn. 

Daarnaast sluiten verzekeraars bepaalde risico’s steeds meer 

uit, bijvoorbeeld als het gaat om het werk van maaltijdbe-

zorgers, taxibedrijven en recyclingbedrijven. Dan moet je 

dus extra goed kijken naar manieren om risico’s verzeker-

baar te houden. Dat vereist dat je als professional strategisch 

inzicht hebt: hoe komt het dat je in zo’n harde markt zit, hoe 

kun je dat oplossen, hoe kun je risico’s tackelen, en hoe kun 

je de markt mogelijk in beweging brengen?”

Relevant zijn en blijven
Professionals in de verzekeringsbranche – en de financiële 

sector in algemene zin – hebben dus te maken met diverse 

complexe trends en snel veranderende omgevingen. Dat 

stelt forse eisen aan hun kennis en vaardigheden. “Sta als 

professional niet stil, maar zorg dat je relevant bent en blijft”, 

adviseert De Jong. “De financiële sector en verzekeringswe-

reld veranderen voortdurend en om daarop te anticiperen 

moet je wendbaar zijn. Daarvoor heb je naast juridische 

basiskennis ook verdieping en verbreding nodig. De grote 

uitdaging is namelijk om de verbanden te zien tussen uit-

eenlopende ontwikkelingen en om de effecten daarvan op 

de risico’s binnen je organisatie te beoordelen.” 

stevige bagage die multi-inzetbaar zijn hebben simpelweg 

betere carrièreperspectieven.”

Geen enkele polis
De Executive Msc Verzekeringskunde & Enterprise Risk Ma-

nagement richt zich op de financiële sector, met een zwaar-

tepunt op de werelden van verzekeringen en financieel ad-

vies. Maar er komt in de hele opleiding geen polis op tafel, 

zegt De Jong. “De verzekeringspolis is het eindresultaat van 

een proces van risicomanagement. Voor ons gaat het om 

de wereld erachter: hoe werkt de verzekeringswereld, hoe 

komen risico’s tot stand en wat is precies de reikwijdte van 

de verzekering? Onze opleiding gaat dus veel verder dan de 

vraag hoe je over een verzekering adviseert.”

De colleges mixen theoretische modellen met actuele voor-

beelden uit de praktijk, en zetten studenten individueel en 

in groepen aan de slag met cases. “De deelnemers hebben 

doorgaans al de nodige werkervaring en zijn afkomstig uit 

verschillende soorten organisaties. Dat creëert een ideale 

dynamiek om kennis en vragen uit te wisselen, en de theorie 

direct toe te passen op de eigen situatie.”

De buitenwereld heeft nogal eens het beeld dat de financi-

ele wereld en het werk van verzekeraars maar saai zijn. Ten 

onrechte, benadrukt De Jong. “Alle grote maatschappelijke 

issues waarover we dagelijks horen in de media zijn van in-

vloed op de financiële wereld. Dat maakt het een actueel, in-

teressant en uitdagend vakgebied. Academisch geschoolde 

professionals met een brede blik op het veld zijn bij uitstek 

in staat om het imago te doen kantelen.”  <

Fred de Jong is zelfstandig 
onderzoeker & consultant. 
Daarnaast is hij docent aan de 
Amsterdam Business School van 
de Universiteit van Amsterdam.

Zorg dat je relevant 
bent en blijft

“Veel professionals in de verzekeringsbranche zijn specialist 

binnen het financiële vakgebied, maar om futureproof te 

zijn moet je tot op zekere hoogte ook generalist zijn,” licht 

De Jong toe. “Natuurlijk is het loopbaantechnisch ook slim 

om de verdieping en verbreding op te zoeken. De banen 

in de financiële sector staan onder druk. Mensen met een 

De Executive Msc of Science 
Verzekeringskunde & Enter-
prise Risk Management van de 
Amsterdam Business School is 
een tweejarige parttime master 
en tevens de enige academische 
verzekeringskundige opleiding 
in Nederland.

Door Lynsey Dubbeld
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Every day a school day 
bij Meijers 

“In ons vak als makelaar in assurantiën hebben we geen belangrijkere asset dan onze mensen. Geen glanzend product, 

geen spannende technologische gadgets, geen eetbare verrassingen. Wij verkopen advies en verzekeringsproducten.” 

Cliché of noodzaak? 
Aan het woord is Marielle Hoogland, Chief People’s Officer 

bij Meijers. “Om ervoor te zorgen dat we in ons advies alle 

kennis en kunde leggen die een klant mag verwachten, 

investeren we met veel plezier in onze mensen. Want die 

vormen de ultieme sleutel in onze dienstverlening. Ik stapte 

twee jaar geleden, toen ik bij Meijers aan boord kwam, in op 

een rijdende trein. We hebben de opleidingen uitgebreid en 

de thema’s verbreed. Naast de fascinerende en onmisbare 

inhoudelijke, technische kant besteden we nu ook veel aan-

dacht aan het ontwikkelen van soft skills.”

Inhoudelijke verdieping is echt belangrijk. Geen cliché. Om 

aan kop te blijven zelfs essentieel. Zo volgt Corporate Ac-

countmanager Joost Hoogervorst de Master Verzekerings-

kunde aan de UvA en schrijft hij zijn scriptie over de moge-

lijkheden en  besluitvorming ten aanzien van Captives. Joost 

Hoogervorst: “Ik zou hier iets kunnen zeggen over de inte-

ressante combinatie van werk en studie, maar voor mij zit de 

winst ook in het leren van mensen die samen met mij deze 

Master volgen. We kunnen als professionals vanuit allerlei 

verschillende invalshoeken sparren over onderwerpen. Dit 

maakt het volgen van deze opleiding hartstikke leerzaam en 

leuk.” 

Meijers faciliteert natuurlijk ook kortere opleidingen. Denk 

bijvoorbeeld aan PE’s. Maar het kan ook een interne oplei-

ding zijn zoals de pas gelanceerde LEAN methodiek. Meijers 

heeft inmiddels 16 mensen met een Green Belt opgeleid. 

En dan bedoelen we geen judoka’s, maar specialisten op 

het gebied van procesmanagement. Iets waar hele teams 

ontzettend veel baat bij hebben. In september gaan ze nog 

eens 8 mensen opleiden, zodat deze methode als het ware 

in hun DNA wordt verankerd. 

Vormvrij opleiden 
Volgens Marielle Hoogland laten niet alle initiatieven zich 

vangen in een officiële opleiding. Er is veel ruimte voor per-

soonlijke ontwikkeling. Trajecten met coachingsvragen die 

Meijers door interne en externe coaches laat begeleiden. Of 

mensen die intern een overstap maken van de ene naar de 

andere afdeling en veel kennis meenemen waar nieuwe col-

lega’s van kunnen leren. 

Every day a school day 
Marielle vervolgt: “Een brede blik helpt ons om de wensen 

van onze klanten beter te begrijpen. We houden nou een-

maal van nieuwsgierige mensen. Mensen die vrij durven te 

denken, mensen die durven te bewegen. Fysiek en mentaal. 

Zo besteden we met ‘Meijers in Vorm’ bijvoorbeeld aandacht 

aan bokstrainingen en aan mindfulness, het trainen van 

onze aandachtsspier. Waar die zit? Google maar eens. Ook 

kan iedereen zich op onze kosten aansluiten bij Food First 

Network, een initiatief om mensen gezonder en gevarieer-

der te laten eten. We weten dat niet alleen ons lijf variatie no-

dig heeft, maar ook ons hoofd. Op Blue Monday inspireerde 

een officier van de landmacht van Defensie ons met zijn kijk 

op werken onder moeilijke omstandigheden, op kameraad-

schap en teamwork. David Dresden, manager schade, gaat 

bijvoorbeeld met internationale collega’s naar Brussel voor 

deelname aan een zogenaamde ‘Business War Game’; het si-

muleren van bedrijfsvoering in een commerciële omgeving.” 

Desgevraagd licht David deze keuze om mee te doen aan 

een ‘serious game’ toe: “Niet alleen de ontwikkeling in mijn 

huidige functie is belangrijk, maar ook wil ik graag skills en 

inzichten ontwikkelen met het oog op morgen. Aan welke 

knoppen moet je draaien om een succesvolle en onder-

scheidende organisatie te krijgen, te onderhouden en ver-

der uit te bouwen. Reden voor mij om mee te doen aan deze 

‘Business War Game’.”

Dus 
“Bij Meijers nemen we opleiding serieus. Het is de brandstof 

voor de ontwikkeling van onze mensen. Iedereen mag ge-

rust eens langskomen voor een kop koffie. Dan praten we er 

nog eens over”, besluit Marielle. <

Van links naar rechts: Joost Hoogervorst, Corporate Account manager, Aman Bisesser, Specialist Particulier, en Marije Don, Specialist Verzuim & WIA.

We kunnen als professionals 
vanuit allerlei verschillende 
invalshoeken sparren over 
onderwerpen

We houden nou eenmaal van 
nieuwsgierige mensen



25www.schade-magazine.nl24 www.schade-magazine.nl

RECONDITIONERING | OPLEIDINGEN

BELFOR: Kennis is van waarde
Patrick Neeleman had het reisbureau van zijn ouders kunnen overnemen. Als 18-jarige wilde hij echter liever geld 

verdienen. Hij ging aan de slag bij De Reus Brandschadesanering, een bedrijf waar hij 24/7 hard moest werken. Dat 

beviel hem wel en na drie jaar stapte hij over naar de voorloper van BELFOR: Imbach Roha. En zo kwam Patrick 20 jaar 

geleden als schoonmaker bij het bedrijf binnen. En hij is nooit meer vertrokken. Eens in de zoveel tijd kreeg hij namelijk 

de mogelijkheid om een andere functie te vervullen. Inmiddels kent hij de onderneming van haver tot gort en is vorig jaar 

benoemd tot manager Marketing & Sales bij BELFOR. 

“Die afwisselende werkzaamheden en het contact met men-

sen maken het werk zo leuk”, legt Patrick uit. “Je bent dage-

lijks bij mensen thuis bezig om problemen op te lossen. Om 

een luisterend oor te bieden. Maar je wordt wel 24/7 met 

de problemen van anderen geconfronteerd. Dat heeft zo 

z’n impact. Acht jaar geleden heb ik gevraagd of ik account-

beheer zou mogen doen, omdat er in mijn ogen nog veel 

meer voor gedupeerden te doen was dan die 24/7 zorg. Een 

dergelijke functie bestond niet in onze branche, maar ik heb 

wel de kans gekregen.” En nu staat er een heel salesteam, dat 

bestaat uit Patrick Neeleman, Natasja den Otter en Arnoud 

Klaren. Incidenteel komt hij nog wel bij mensen thuis, maar 

niet meer zoals toen.

Persoonlijke aandacht
“Onze medewerkers daarentegen komen dagelijks bij ge-

dupeerden over de vloer. Daarom is het zo belangrijk dat 

zij de visie en missie van BELFOR uitdragen.” Op de vraag 

wat dat dan voor BELFOR betekent antwoordt Patrick: “Het 

juiste doen, ook op een moment dat niemand kijkt. Mensen 

moeten verrast worden door de manier waarop we werken, 

waarop we omgaan met gedupeerden. Dat houdt bijvoor-

beeld in: een kaartje of bloemetje sturen. Persoonlijke aan-

dacht en oprechte interesse. Dat staat bij ons op nummer 

één.

Om dit bij onze mensen goed tussen de oren te krijgen moet 

je natuurlijk zelf ook werken volgens deze grondgedachte. 

Voor ons staan onze mensen dan ook centraal. Door te voe-

len dat wij oprecht in ze geïnteresseerd zijn, vertonen onze 

medewerkers op hun beurt dezelfde houding naar gedu-

peerden. Zij moeten hier de tijd voor kunnen nemen.

Want als ik bij een verzekeraar aan tafel zit en het gaat alleen 

maar over geld, dan stappen wij er redelijk snel uit. Natuur-

lijk kost dienstverlening geld, maar wil je tevreden klanten, 

dan moeten onze medewerkers ook de tijd krijgen om kwa-

liteit te leveren. Daarnaast willen wij hoe dan ook blijven 

investeren in opleidingen van onze eigen mensen. Ook dat 

kost tijd en geld, wat ergens van  betaald moet worden.”

Opleidingscentra
Gelukkig is er al heel veel kennis aanwezig. BELFOR heeft 

een eigen opleidingscentrum in Weesp en een in Duitsland. 

In een eigen laboratorium worden continu nieuwe metho-

den ontwikkeld. Kennis die Patrick al ruim 12 jaar deelt met 

de markt. Want, zoals hij zelf aangeeft: “Kennis is macht, 

maar kennisdeling is kracht. Daar mogen we als branche wel 

meer gebruik van maken. We zouden namelijk met z’n allen 

een stuk slimmer zijn. Je merkt dat er vanuit de markt steeds 

meer behoefte is aan training en opleiding. Dit deed ik altijd 

al tussen de bedrijven door en gelukkig heb ik, nu Natasja en 

Arnoud erbij zijn, meer tijd om dit op te zetten. In het laatste 

kwartaal van 2019 heb ik zelfs zes workshops gegeven. Al 

die workshops zijn in grote lijnen gelijk maar er is altijd een 

stuk maatwerk. Ik wil van de cursisten weten waar ze tegen-

aan lopen. Dan kan ik aangeven wat de mogelijkheden zijn.”

In-company trainingen
“Die in-company trainingen worden tegenwoordig in ons 

nieuwe pand in Weesp gegeven. Toen we daar introkken 

hebben we gelijk een opleidingscentrum opgezet. En naast 

een trainingsruimte hebben we ook een workshopruimte 

waarin we praktisch aan de slag kunnen. Daar kunnen deel-

nemers bijvoorbeeld zien wat shrinkwrapping, een manier 

waarop je panden voor een jaar wind- en waterdicht kan 

zetten zonder dekzeil, is. Of hoe SRF werkt. Dat is een mili-

euvriendelijke, latexachtige substantie die je op muren aan-

brengt om roet te verwijderen. Want schoonmaken heeft 

ook met milieu te maken. We zijn gecertificeerd volgens het 

groene label van ASR en doen al onze werkzaamheden op 

een milieuvriendelijke manier. Tegenwoordig heel erg be-

langrijk.”

Kosteloze trainingen
“Het theoretische deel mag niet te lang duren. Mensen vin-

den het leuker om te zien, proeven, ruiken, meemaken. Dat 

beklijft ook beter. Tijdens de trainingen besteden we bij-

voorbeeld aandacht aan zaken als droging en schimmelde-

tectie. En we geven tips en tricks. Zo is bij brand waar chloor-

gas vrijkomt snel handelen essentieel. En staat een woning 

na waterschade onder water of heeft gedupeerde geen 

bedrijfsschadeverzekering, dan telt ook iedere seconde om 

ergere schade te voorkomen. 

De workshops worden goed bezocht, zowel door experts en 

makelaars als beheerders van VvE’s en woningcorporaties. 

Het mooie is dat deelnemers zich spontaan melden bij een 

van de leden van het salesteam, waarna wij een workshop 

inplannen. En ja, ze zijn kosteloos. Althans, die in Nederland. 

We hebben namelijk ook een trainingsruimte in Ismaning in 

Duitsland. Daar worden deelnemers gedurende drie dagen 

bijgepraat over de mogelijkheden. We delen praktijkerva-

ringen, schetsen situaties en geven oplossingen. Aangezien 

daar overnachtingen aan gekoppeld zijn hangt daar een be-

scheiden prijskaartje aan van 350 euro per persoon.” 

Preventiescan
BELFOR richt zich met opleidingen op calamiteiten en main-

tenance bij grotere industriële organisaties. Denk aan het 

voorkomen van schade aan machines. In het kader van pre-

ventie bieden ze partijen tegenwoordig ook een quick scan 

aan. “Dat is een laagdrempelige scan die een ondernemer 

krijgt voor slechts 245 euro waarbij we de kritieke punten 

onder de aandacht brengen”, vervolgt Patrick. “Een preven-

tiescan dus, waaruit een plan voor onderhoud van machines 

en opstallen rolt. En met een koppeling aan een salvageach-

tige dienst, namelijk het Red Alert Network, een noodplan 

in geval van calamiteiten. Ondernemers die aangesloten zijn 

bij het Red Alert Network kunnen bij een calamiteit - waar 

ook ter wereld – BELFOR bellen, waarna ervaren en deskun-

dige mensen het reconditioneringstraject oppakken.”

Patrick Neeleman is manager Marketing & Sales bij BELFOR.                                                         (foto Huijskes fotografie)

Door Cindy van der Helm

Kennis is macht, kennisdeling 
is kracht

Wegwijzer na schade
Er zijn redelijk veel bedrijven die zich hebben aangesloten 

bij het Red Alert Network van BELFOR. Mooi, want er hebben 

volgens Patrick de afgelopen tien jaar best wel wat verande-

ringen plaatsgevonden in de mindset van ondernemers en 

particulieren. Patrick: “Er worden artikelen over de verzeke-

ringswereld op het internet en social media geplaatst die de 

plank helaas volledig misslaan. Maar mensen nemen het wel 

als waarheid aan. Daardoor worden gedupeerden op het 

verkeerde been gezet. Alleen al daarom zijn wij blij met zo-

veel bedrijven die het nut van ons noodplan inzien. En mis-

schien heeft het ook wel wat te maken met de ‘wegwijzer 

na schade’ die wij voor gedupeerden hebben ontwikkeld, 

waarin zij stap voor stap kunnen lezen wat er op ze afkomt 

in geval van een calamiteit. 

Daarnaast geven we regelmatig in-company workhops om 

onze klanten te trainen. Niet de eigenlijke klant dus, de ge-

dupeerde, maar experts, makelaars en verzekeraars. Er zijn 

namelijk tal van oplossingen, maar als zij de mogelijkheden 

niet kennen, kunnen ze gedupeerden nooit optimaal bedie-

nen.”
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Impact op kinderen
En ook aan de kleintjes is gedacht. Zes jaar geleden werd 

Noa geboren. Dit kindje, dat eigenlijk een lieve aap met 

lange, zwierige ledematen is, komt uit de koker van Patrick. 

Tijdens gesprekken met gedupeerden viel het hem op dat 

kinderen vaak veel aandacht van hun ouders vroegen, voor-

al omdat hun knuffels vies of nat waren. Zo’n incident heeft 

meer impact op kleine kinderen dan je zou denken. Dus be-

dacht hij een speciale knuffel genaamd Noa; een aap waar-

mee je zowel jongetjes als meisjes in de leeftijd tot zeven 

jaar een plezier kan doen. Waar ze zich veilig bij voelen en 

die ze aandacht kunnen geven. De naam Noa is ook niet toe-

vallig gekozen. Het betekent geborgenheid, zorgzaamheid, 

liefde, aandacht. “Tsja, BELFOR wereldwijd was er aanvan-

kelijk vrij sceptisch over”, licht Patrick toe. “Inmiddels is het 

project wereldwijd uitgerold. Noa is overal. Bij mensen thuis, 

op de camping, op school, zelfs bij het Amerikaanse leger. En 

zo ben ik nog steeds bezig met het oplossen van problemen 

voor gedupeerden. Maar dan op een ander niveau.” 

Gestage groei
BELFOR heeft een aantal tumultueuze jaren doorgemaakt. 

Inmiddels is de rust al enige tijd weergekeerd en de organi-

satie groeit gestaag. “13 Jaar geleden waren we marktleider 

in Nederland. Toen hebben we een enorme klap gehad en 

zijn teruggegaan naar twee of drie locaties. Nu zijn we weer 

een serieuze concurrent. Iedere BELFOR-medewerker heeft 

200 procent gegeven. Wat wij nu anders doen dan voor-

heen? We hebben ervoor gekozen om de gedupeerde cen-

traal te stellen. Om tijd in ze te investeren, naar ze te luiste-

ren. En daar komt ‘ie weer: om daadwerkelijk geïnteresseerd 

te zijn in onze eigen mensen. Dan snappen ze dat zij ook 
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moeten luisteren naar gedupeerden. Dat zij dat kopje koffie 

met gedupeerden moeten drinken. Dat zij vragen moeten 

stellen. Dat zij naar die antwoorden moeten luisteren. Dat is 

essentieel. Dit is iets dat moet groeien. Het moet in je zitten. 

Het heeft met vertrouwen te maken. En met empathie.”

Multiculturele samenleving
“We leven in een multiculturele samenleving”, besluit Pa-

trick. “Het gezicht van onze medewerkers is niet alleen die 

van de Nederlandse mens. We hebben al wel 20 jaar mensen 

voor ons werken met een niet-westerse achtergrond. Die 

heb je nodig om te snappen waarom mensen uit een andere 

cultuur reageren zoals ze reageren. Een ander belangrijk as-

pect is dat je met elkaar praat. Ook op de werkvloer. Iedere 

ochtend worden de klussen besproken met een projectma-

nager die aangeeft waar onze mensen rekening mee moe-

ten houden. 

Als medewerkers gezamenlijk naar een klus gaan is dat team 

altijd samengesteld uit mensen met verschillende achter-

gronden. Zij praten veel met elkaar en voelen aan hoe ze om 

moeten gaan met gedupeerden. Juist omdat die multicultu-

rele mix in dat team zit. En ja, dat doen we goed. We hebben 

niet voor niets een 8,7 als eindcijfer op onze klanttevreden-

heidsmeting.” <

Het juiste doen, ook 
op een moment dat 
niemand kijkt

Samen leren binnen de branche: 
de coachingsdag

Eén dag per maand komen Nora Tijsen en Jim Omoke, beiden Claims Examiner Financial Lines bij AIG, vanuit hun 

Rotterdamse locatie naar Peter Kramer in Amsterdam. Peter is advocaat bij Kennedy Van der Laan en heeft die dag 

gereserveerd voor een coachingsdag. 

Deze coachingsdag staat in het teken van laagdrempelig 

overleg en advies. Het geeft de participanten tegelijk een 

leerzaam kijkje in elkaars keuken. Volgens Jim wordt er van 

Claims Examiners als hem en Nora verwacht om snel te scha-

kelen tussen de verschillende belangen en partijen. “Je bent 

vraagbaken voor de verzekerde en aanspreekpunt voor we-

derpartijen. Parate juridische kennis en ervaring is dan ook 

onmisbaar in dit vak: “Time is off the essence”. Daarom is het 

belangrijk dat wij ons niveau hoog houden, de ontwikkelin-

gen in de jurisprudentie volgen en overleggen met partijen 

die zich ook begeven in deze dynamische wereld. Zo is het 

coachingstraject dan ook begonnen: door het delen van 

kennis en strategisch inzicht in hoe een claim kan worden 

opgepakt. Tevens is het een mooie gelegenheid om te on der-

zoeken in hoeverre de inzichten van verzekeraars en advoca-

ten met elkaar overeenkomen of juist van elkaar verschillen.” 

 

Creatief en kritisch meedenken
Nora neemt het stokje over: “Er zijn tal van vraagstukken 

die wij tijdens deze dagen de revue laten passeren. Peter 

ziet hierdoor veel meer van onze dagelijkse praktijk dan hij 

normaal zou zien. Wij besteden immers maar een deel van 

onze zaken uit aan een advocaat. Peter weet daardoor hoe 

belangrijk het voor ons is om niet altijd voor de standaard 

route – het voeren van verweer – te kiezen. Wij vragen hem 

om, vanuit zijn ervaring, creatief en kritisch met ons mee te 

denken.” 

 

De coachingsdag geeft Nora en Jim de ruimte om eens echt 

goed voor een vraagstuk te gaan zitten. Om iets tot achter 

de komma uit te zoeken of om in alle rust te sparren over de 

beste strategie of aanpak. “De uitkomst van onze gesprek-

ken is vaak heel concreet”, licht Peter toe. “Bijvoorbeeld: “dit 

moet nog worden uitgezocht”, “denk daar aan”, “dat is de 

beste aanpak” en “zo kan dat punt worden geformuleerd”. 

Het leereffect van onze gesprekken zit overigens niet alleen 

in de uitkomst daarvan, maar vooral in de denkstappen die 

we hebben gemaakt om tot die uitkomst te komen. Het doel 

is natuurlijk dat Nora en Jim die denkstappen ook in zaken 

onder een grotere tijdsdruk kunnen zetten.”   

 

Verjaring
Nora haakt in op de vraag of iemand een concreet voor-

beeld kan geven: “Er was een tuchtklacht tegen een notaris 

ingediend, terwijl deze volgens ons tuchtrechtelijk al was 

verjaard. Omdat een volledig inhoudelijk verweer veel tijd 

in beslag zou nemen, stelde Peter voor om een tussenstap 

te maken en om een zogenaamde voorzittersbeslissing te 

vragen. Daarin zou alleen de verjaring aan de orde worden 

gesteld. Die mogelijkheid kenden wij nog niet, maar we 

hebben dat advies opgevolgd. Uiteindelijk is de kwestie na 

de voorzittersbeslissing geëindigd en werd het schrijven 

van een uitgebreid verweer ons en de notaris bespaard.”

 

Meer wederzijds begrip
“Door de coachingsdag begrijp ik de belangen van Nora 

en Jim en verzekeraars beter”, besluit Peter. “Soms moet je 

minder naar de juridische inhoud kijken - iets wat toch wel 

advocaat eigen is - en zoeken naar een praktische oplossing, 

die economisch gezien ook beter is. Verzekeraars en advo-

caten streven hetzelfde doel na: een kwestie zo goed mo-

gelijk behandelen, rekening houdend met alle betrokkenen. 

De inzichten die ik tijdens de coachingsdag opdoe helpen 

mij weer om mijn dienstverlening te verbeteren. En het is 

natuurlijk ontzettend leuk om te zien hoe Nora en Jim zich 

blijven ontwikkelen.” <

Peter Kramer is advocaat bij 
Kennedy Van der Laan.

Nora Tijsen (l.) en Jim Omoke (r.) zijn beiden Claims Examiner Financial Lines bij AIG.

BELFOR beschikt over een eigen 
opleidingsruimte waar eigen 
medewerkers en derden, zoals 
experts, makelaars, beheerders 
van VvE’s en woningcorporaties, 
gratis getraind worden.
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Een stap richting interculturele 
bewustwording

Özlem Adsiz geeft in-company trainingen aan een marktbreed publiek. Haar specialisme ligt op het gebied van omgaan 

en communiceren met mensen die een niet-westerse achtergrond hebben. Naast trainingen verzorgt zij ook opleidingen 

met open inschrijving, zoals de opleiding Effectief Intercultureel Communiceren. 

Door Roëlle Esselink en Cindy van der Helm

“Deze opleiding bied ik vooralsnog aan via Letsel Opleidin-

gen, omdat zij zich op de juiste doelgroep richten en ik zo 

verzekerd ben van een groot bereik. Letselschadebehan-

delaars bijvoorbeeld vinden het soms lastig te begrijpen 

waarom een cliënt bepaald gedrag vertoont,” aldus Özlem. 

“Omdat bepaalde zaken niet herkenbaar zijn, ver van de 

schadebehandelaar af staan, voelt de ander zich niet ge-

hoord. En niet alleen schade-experts lopen hier tegenaan, 

zelfs bij huisartsen is dit een cruciale zaak. Als arts en patiënt 

niet op dezelfde golflengte zitten, kan zo’n gesprek volledig 

vastlopen.”

In-companytrainingen
Özlems ‘trainingstalent’ werd ontdekt toen ze nog bij een 

gemeente in dienst was als casemanager en haar gevraagd 

werd of zij collega’s wilde trainen op het gebied van inter-

culturele communicatie. Ze groeide door in het geven van 

zulke trainingen en ontwikkelde zich snel. Voor haar bedrijf 

Inter-Focus, een intercultureel expertisecentrum dat ze drie-

enhalf jaar geleden opzette, geeft ze ook veel trainingen. 

Vooral de animo voor de incompany-trainingen, die bij het 

NIVRE vier PE-punten opleveren en gemiddeld beoordeeld 

worden met een acht door het publiek, is groot. Daardoor zit 

Inter-Focus tot de zomermaanden al zo goed als vol; groe-

pen die zich nog willen inschrijven doen er verstandig aan 

er snel bij te zijn.

Op de vraag wie ze dan allemaal getraind heeft, antwoordt 

Özlem glimlachend: “Advocaten, belangenbehartigers, 

schadebehandelaars, medisch adviseurs, medewerkers van 

revalidatiecentra, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, ja 

echt van alles wat! Je hebt gewoon met een multiculturele 

samenleving te maken. Dus ook bijvoorbeeld een autoverze-

keraar kan vroeg of laat tegen problemen op cultuurgebied 

aanlopen. Ik heb met bijna alle grote verzekeraars al om tafel 

gezeten. Sommigen reageerden zó enthousiast dat ze naast 

een training voor de buitendienst ook voor de binnendienst 

een cursus aanvroegen. Mede daardoor is het programma 

tot en met mei al vrijwel gevuld.”

Rollenspel
De Incompany-trainingen duren over het algemeen twee 

dagen. In de precieze duur per dag en in de begin- en eind-

tijden wil Özlem nog wel eens flexibel zijn. “Soms kan het 

programma ook gemaakt worden in overleg met de orga-

nisatie. Wel worden de cursisten tijdens de eerste sessie 

wegwijs gemaakt in de theorie, maken ze kennis met elkaar 

en is het vooral zaak om draagvlak te creëren. Op dag twee 

vinden er veelal rollenspellen plaats, waarin ook acteurs 

meedraaien.”

Interculturele competentie
Met het geven van de trainingen is het niet Özlems opzet 

om de deelnemers volledige interculturele competentie te 

geven. “Met interculturele competentie word je als het ware 

geboren. Zoiets heb je enkel wanneer je in twee culturen 

bent opgegroeid, als je partner dat is, of als je een grote we-

reldreis hebt gemaakt. Je kan het niet uit boeken leren, maar 

je kan je er wel bewust van worden, ermee aan de slag gaan 

en het zo verder ontwikkelen. Na een cursus als deze kan je 

besluiten je er verder in te bekwamen. Het gaat mij er puur 

om bewustwording te stimuleren, want daar begint alles 

mee. Ik vertel natuurlijk ook over de verschillende cultuurdi-

mensies die er zijn. Sommige zijn niet eens zozeer zichtbaar, 

maar eerder voelbaar. Iedere cultuur is anders. Waarom is de 

ziektebeleving in een niet-westerse cultuur anders dan in 

een westerse, individualistische cultuur? Dergelijke vragen 

zijn interessant. Belangrijk daarbij is om factoren te herken-

nen die het proces kunnen verstoren.”

Gratis seminar 
Omdat de vraag naar incompany-trainingen zo groot is, 

worden er bij Inter-Focus tegenwoordig ook seminars van 

zo’n kleine anderhalf uur gegeven. Gratis. Het eerstvolgende 

zal in mei of juni plaatsvinden. Özlem licht enthousiast toe: 

“Deze seminars gaan veelal over hoe je verbinding maakt. 

In de toekomst wil ik nog meer van dergelijke mini-cur-

sussen organiseren, vooral op de vrijdagmiddag. Het liefst 

zou ik dan een groep van zo’n dertig gasten bij elkaar bren-

gen, waarbij allerlei gastsprekers de revue zullen passeren. 

Mensen met een niet-westerse culturele achtergrond die 

vertellen hoe ze omgaan met patiënten. Een belangrijk on-

derdeel van de sessie zal zijn hoe om te gaan met stress en 

boosheid. Ook het herkennen en voorkomen van miscom-

municatie zal aan bod komen. De sessies zullen op de Inter-

Focus-Academy aan de Goudse Rijweg in Rotterdam gege-

ven worden Het is de bedoeling dat je in korte tijd een beter 

beeld krijgt. Daarom is het programma niet dagvullend: de 

training duurt van 2 tot half 4 en na afloop bied ik een hapje 

en drankje aan, zodat deelnemers ongedwongen met elkaar 

na kunnen praten.” 

Letselslachtoffers met biculturele 
achtergrond
“Wat ik ook doe, ik wil me er bovenal voor inzetten een 

marktbreed bewustzijn in te laten treden,” besluit Özlem. 

“Het maakt wel degelijk een verschil als je verder gaat mét 

het besef dat letselslachtoffers met een biculturele achter-

grond vaak zo’n andere beleving van de situatie hebben. 

Als er door miscommunicatie geen aansluiting wordt ge-

vonden, duurt het herstelproces alleen maar langer. Een 

zoetwatervis is geen zoutwatervis, hoeveel ze ook op elkaar 

kunnen lijken. Maar als je tijdens de training bewust wordt 

van de verschillen tussen beide soorten, elk met hun unieke 

eigenschappen, wordt het makkelijker om erop door te vra-

gen en je opener op te stellen.” <

Özlem Adsiz geeft trainingen en verzorgt opleidingen waarmee zij een marktbreed bewustzijn in wil laten treden.

Het begint bij bewustwording 
van cultuurverschillen

Aan de training complexiteit van diversiteit in de gezondheidszorg 
namen psychologen, revalidatie-artsen, fysiotherapeuten en ergo-
therapeuten deel, allen werkzaam bij OCA, expert op het gebied van 
revalidatie.

Deelnemers aan de training Interculturele communicatie voor letsel-
schade professionals waren specialisten Personenschade werkzaam 
bij de buitendienst van Univé.
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AREPA 
Global Best Practice levert Awards op

Paul van Beek is een bekend gezicht binnen AREPA. Hij werkt al sinds 1999 voor het van oorsprong Deense 

reconditioneringsbedrijf dat inmiddels uitgegroeid is tot een grote multinational en naast reconditionering ook 

preventieve reconditionering en inspecties van technische installaties voor zijn rekening neemt. 

Sinds vorig jaar oktober hebben er binnen AREPA Neder-

land behoorlijk wat wijzigingen plaatsgevonden binnen 

het managementteam. Van Beeks voormalige functie van 

Technical Operations Director werd als het ware gesplitst 

in twee functies. Hij focust zich nu als International Techni-

cal Director op het internationale stuk. Jesse van Leersum 

richt zich op Nederland en vervult nu de functie van Tech-

nical Operations Director. Een groot programma waaraan 

Van Beek op dit moment werkt is Global Best Practice. Dat 

is erop gericht om de gehele AREPA-groep op gelijkwaardig 

niveau en op één lijn te krijgen door de sterke kwaliteiten 

en disciplines wereldwijd bij elkaar te brengen en kennis te 

delen. Daarnaast vooral een continu hoogstaande kwaliteit 

en beproefde werkmethoden te leveren aan hun klanten. Ei-

sen en opleidingen van diverse fabrikanten/OEM’s te delen 

met elkaar en daardoor een goede en betrouwbare service 

te kunnen verlenen.

In de nieuwe positie heeft Paul van Beek meer ruimte voor 

het internationale vlak, iets wat hij in het verleden erbij deed, 

maar wat eigenlijk lastig te combineren was met zijn andere 

werkzaamheden. Hij heeft de ruimte om ook in het buiten-

land klanten te bezoeken. Dit onderweg zijn beschouwd Van 

Beek als een van de mooiste facetten van zijn werk: “Dat je 

bij heel veel verschillende bedrijven en klanten komt. Op 

schepen, tankers, grote booreilanden, maar ook in ‘s werelds 

grootste bierbrouwerijen en in windmolens. Ik vind het mooi 

om te zien dat je mensen in zoveel verschillende industrieën 

kunt helpen. Natuurlijk krijg je bij nieuwe klanten vaak op 

voorhand te maken met wat argwanende blikken. Vooral 

wanneer wij na een calamiteit een gedupeerde uitleggen 

dat wij hun technisch hoogstaande installaties gaan decon-

tamineren door het geheel te wassen en neutraliseren met 

alkalische oplossingen en gedemiraliseerd water. Toch slaat 

deze houding vaak al bij de eerste resultaten om, waarna het 

vertrouwen volgt. Het is mooi om die omslag te zien en mee 

te maken met het gehele team.

Wereldwijd op één niveau
Op de vraag of AREPA nu ook meer als eenheid wordt ge-

zien, antwoordt Van Beek bevestigend. “Ja, dat is waar we nu 

veel mee bezig zijn. Sinds we zijn overgenomen door Envista 

moeten we ook meer globaliseren. Dat betekent dat we de 

volledige groep wereldwijd op hetzelfde niveau moeten 

zien te brengen. Dat is iets wat onze internationale klanten 

van ons verwachten. 

Bij de interne trainingen geven we dan ook het gehele plaat-

je mee, bijvoorbeeld als het gaat om begrippen als salvage 

– wat nu alleen Nederland kent – en reconditionering. Maar 

ook op de meer interne processen, zoals de toe te passen 

reconditioneringsmethoden, het gebruik van chemicaliën 

en het omgaan met klanten, worden al onze medewerkers 

getraind.” 

Global Best Practice
“We doen dit met behulp van het programma Global Best 

Practice, waar ik zelf nauw bij betrokken ben. Hierin bren-

gen we kwaliteiten van diverse disciplines bij elkaar. Van alle 

nieuwe ontwikkelingen en methodes moeten onze mede-

werkers op de hoogte gesteld worden. Daarnaast is het ook 

belangrijk dat deze kennis direct in cursussen voor nieuw 

personeel geïntegreerd wordt, wereldwijd. Want of we nu 

in Europa, Amerika, Azië of Afrika als AREPA worden inge-

schakeld, internationale klanten stellen wel die eis van we-

reldwijde standaardisering. Stel dat je collega’s uit een ander 

werelddeel laat overkomen, dan mag er geen kwaliteitsver-

schil of verschil in werkwijze zijn. Het is voor de expert of 

verzekeraar immers al een beetje spannend om ons voor te 

dragen bij nieuwe klanten. Als zij hun nek voor ons uitste-

ken, dan moeten wij er ook voor zorgen dat we de belofte 

waarmaken.”

Certified Instructed Specialist
“Binnen het programma beginnen we eigenlijk altijd wel 

met de basiszaken zoals het gebruik van de juiste chemica-

liën en de beproefde werkmethodes die we hanteren. Het 

gebruik van de juiste zepen en zuren is belangrijk, omdat 

je er zeker van moet zijn dat het veilig is voor de gebruiker 

en om er apparatuur mee schoon te maken. Daar hebben 

we internationale programma’s voor geschreven, zodat de 

training internationaal voor alle medewerkers gelijk is. Er zijn 

ook speciale trainingen voor het schoonmaken van compu-

terapparatuur: het IPC-programma. IPC staat voor Intercon-

necting and Packaging Electronic Circuits en wordt verge-

zeld door de “Association Connecting Electronics Industries.” 

Hierin staat beschreven de ‘cleanness’, zuiverheid dus, waar 

nieuw geproduceerde PCB’s ofwel printkaarten, aan moeten 

voldoen voordat zij op de markt komen. Er zijn tests ontwik-

keld die wij hanteren om dit resultaat, na reiniging van ap-

paratuur, te bewijzen.

Rond je dit IPC-programma met goed gevolg af, dan ben 

je als deelnemer een Certified Instructed Specialist. Deze 

training, die in februari nog is gegeven, is vrij uitgebreid en 

vereist dat je fysiek aanwezig bent in het trainingslokaal. Je 

volgt de training dan ook samen met collega’s van over de 

hele wereld. In andere situaties trainen we onze mensen ook 

wel via Skype. Het is vanwege ons internationale netwerk 

immers niet altijd mogelijk om fysiek bij elkaar te komen.” 

Webinars voor externen
“Waar we ons ook mee bezig houden is het geven van we-

binars voor externen. Denk aan experts, schadebehande-

laren, makelaars en verzekeraars. Het zijn pittige webinars 

en deelnemers kunnen door het volgen van deze webinars 

dan ook PE-punten verdienen. Bijvoorbeeld bij het NIVRE. 

Paul van Beek focust zich als International Technical Director op het internationale stuk van AREPA.

Door Roëlle Esselink en Cindy van der Helm

Processorkoeling voor en na reconditionering.

Door middel van een geleide meting wordt de ‘cleanness’ van een 
gereinigde printkaart, die links op de foto zichtbaar is, aangetoond.
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Het meest recente webinar ging over windenergie en wat 

de gevolgen kunnen zijn van bliksem- of brandschade voor 

windmolens. Dit webinar was door onze collega’s in Dene-

marken geschreven. Het webinar op 12 maart aanstaande 

mogen wij verzorgen. Dat gaat over herstel van apparatuur 

met waterschade. Welke opties zijn er om de apparatuur te 

herstellen in de oorspronkelijke toestand van voor de scha-

de? Is apparatuur die onder water heeft gestaan nog wel 

veilig na het incident? 

De webinars hebben als hoofddoel om de markt bij te bren-

gen wat er zoal mogelijk is op het gebied van reconditione-

ring. Onze webinars worden in verschillende talen verzorgd. 

Engels blijft natuurlijk wel de voertaal, maar we hebben per 

jaar ook vier Nederlandstalige webinars waar iedereen zich 

op kan inschrijven.” 

Incompanytrainingen
“Daarnaast geven we ook incompanytrainingen. Beginnend 

schade-experts vinden het vaak interessant om een dag bij 

AREPA mee te lopen en zo te zien wat we precies doen en 

wat we allemaal kunnen. We delen ons standaard basispro-

gramma met hen door middel van een presentatie, waarin 

vooral duidelijk wordt gemaakt welke mogelijkheden er zijn, 

bijvoorbeeld wat er nodig is om business interruptions zo 

kort mogelijk te houden, zodat het bedrijf zo snel mogelijk 

weer een doorstart kan maken. Het is belangrijk dat zij zich 

realiseren dat snelheid key is in het reconditioneringsproces. 

En dat veel technische installaties, apparatuur en machine-

rieën te reconditioneren zijn en per definitie, na een calami-

teit, niet als verloren hoeven worden beschouwd. Dit komt 

ook ten goede aan de schadelast van de verzekeraar.

Op verzoek vinden zulke trainingen of presentaties ook 

wel plaats bij expertisebureaus zelf. Bijvoorbeeld wanneer 

ze een bijeenkomst, bedrijfsdag of overleg hebben. Een 

belangrijk risico als schade door corrosie kan dan aan bod 

komen. Corrosie kan voorkomen op onbeschermde mate-

rialen en levert een van de grotere schades binnen de ge-

hele branche op. Bij corrosie, of roestvorming, veranderen 

de eigenschappen van een metaal door chemische reacties, 

waardoor de werking van apparaten verstoord wordt.

Als het corrosieproces eenmaal is ingetreden, is apparatuur 

of zijn machines soms binnen afzienbare tijd total loss. Het is 

voor ons dus zaak om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn; op 

nationaal niveau binnen één uur, op internationale schaal 

Global Best Practice brengt kwaliteiten 
van diverse disciplines bij elkaar

binnen maximaal 24 uur. En als er in de tussentijd al gehan-

deld moet worden, dan bieden we daarvoor bedrijven hand-

vatten door middel van voorlichting. Op een schip, bijvoor-

beeld, kan de bemanning alvast met drogen beginnen om 

zo te pogen verdere corrosievorming de kop in te drukken.”

Award voor ‘Challenging Spirit’
“Waar ik trots op ben is de kracht die we als AREPA verza-

meld hebben. We zijn een groeiende groep. We hebben 

steeds meer capaciteit die we wereldwijd kunnen inzetten 

in geval van een grotere calamiteit. Een mooi voorbeeld 

hiervan was een recentelijke klus voor een Honda-moto-

renfabriek in Mexico. Er had zich waterschade voorgedaan. 

Goede samenwerking met onze collega’s van over de hele 

wereld leidde tot het snel oplossen van het probleem, wat 

ons uiteindelijk een award heeft opgeleverd. Dit zijn mo-

menten waarop je weer een stap verder bent gekomen als 

bedrijf. Zowel de verzekeraar als de klant heeft weer extra 

vertrouwen in ons gekregen. Kijk, dat is het ultieme doel van 

Global Best Practice.” <

AREPA WEBINARS 2020

WEBINAR 1:

Apparatuur met waterschade herstellen - Het is niet onmogelijk

Datum: 12 maart 2020 | 9 uur 

WEBINAR 2:

Technische reconditionering in de gezondheidszorg

Datum: 11 juni 2020 | 9 uur

WEBINAR 3:

Rampenpreventie en noodmaatregelen: Uw apparatuur veiligstellen en stabiliseren 

Datum: 10 september 2020 | 9 uur 

WEBINAR 4:

Windenergie: schadebeperkingstrategieën na operationele incidenten

Datum: 10 december 2020 | 9 uur

Aanmelden kan via de website van AREPA.
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Juridisch Post Academisch Onderwijs

Bij ons leer je de wereld kennen

Bij Juridisch PAO Leiden kunt u kiezen uit juridische cursussen en specialisatieopleidingen in verschillende rechtsgebieden. Alle cursussen 
en opleidingen worden gedoceerd door gerenommeerde specialisten uit de praktijk en Leidse topwetenschappers. Wij kunnen met 
zekerheid zeggen dat onze cursussen van zeer hoge kwaliteit en altijd actueel zijn. In 2019 was de gemiddelde docentscore een 8,4. De 
organisatie door Juridisch PAO Leiden werd in 2019 gemiddeld beoordeeld met een 8,6!

Bekijk het volledige aanbod van Juridisch PAO Leiden op onze website www.paoleiden.nl of scan de QR-code.

Juridisch PAO
Opleidingen Cursussen
Symposia Incompany

www.paoleiden.nl

SPECIALISATIEOPLEIDING GERECHTELIJK DESKUNDIGE
Start woensdag 9 september 2020, van 14:30 tot 21:30 uur
Locatie: Oude Sterrewacht te Leiden
21 punten NVvA; 12 punten NVR; 12 NiRV; 40 punten ABAN/GAIA; 
55 punten NBA 
Certificering LRGD-register & NRGD-register

Doelstelling van deze specialisatieopleiding is om 
verzekeringsdeskundigen, schade-experts, juristen, medici, 
accountants, ict-deskundigen, business-valuators, architecten, 
bouwkundigen en overige geïnteresseerden in ca. een half jaar 
vertrouwd te maken met de beginselen van het procesrecht. En om 
hen tevens kennis te laten maken met het juridische jargon en de 
denkwereld achter de rechtswetenschap. De deskundige moet na 
voltooiing van de opleiding in staat
zijn om bij het optreden in rechte binnen juridische kaders 
te denken en vanuit die invalshoek zijn 
deskundigenbericht op te stellen.

Scan de QR code om het volledige programma 
te bekijken.

Cursusprijs: € 6.950,= (vrij van btw). Incl. 
consumpties/diners en 1 examen (civiel of straf), cursusmateriaal 
(digitaal en hardcopy), exclusief verplicht voorgeschreven 
literatuur. U kunt naast het standaard civiele examen een extra 
strafrecht-examen a¡ eggen tegen bijbetaling van € 1500,=.

DE FINANCIEEL DESKUNDIGE IN CIVIELE SCHADEZAKEN
Woensdagen 1 april & 22 april 2020 van 14:00 tot 21:00 uur
Locatie: Oude Sterrewacht te Leiden
12 punten NOvA; 12 punten NiRV, 12 punten MFN, 12 punten 
LRGD; 12 punten NBA

De tweedaagse cursus richt zich op schadebegroting door 
deskundigen in civiele zaken, zoals: schade uit onrechtmatige 

daad of overeenkomst, aan een merk of op basis van een business 
plan en afgebroken onderhandelingen. Er wordt veel gewerkt met 
praktijkvoorbeelden uit de rechtspraktijk. 

De cursus is gericht op accountants, 
register valuators, bedrijfseconomen en 
vastgoeddeskundigen. 

Scan de QR code om het volledige programma 
te bekijken.

Cursusprijs: € 1195,= (vrij van btw). 
Incl. consumpties, diners en digitaal 
cursusmateriaal.

ACTUALITEITEN AANSPRAKELIJKHEIDS- EN 
SCHADEVERGOEDINGSRECHT
Dinsdag 19 mei 2020 van 15:00 tot 20:15 uur
Locatie: Oude Sterrewacht te Leiden
4 punten NOvA

U ontvangt tijdens de cursus een overzicht van de meest actuele 
ontwikkelingen in wetgeving, literatuur en rechtspraak betreft het 
aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Na het volgen 
van deze actualiteitencursus bent u weer helemaal up to date en 
kunt u de opgedane kennis direct in praktijk toepassen. Tijdens 
de cursus is ruimte voor discussie en om uw 
vragen uit de praktijk te stellen. 

Scan de QR code voor het volledige 
programma.

Cursusprijs: € 350,= (vrij van btw). Incl. 
consumpties en digitaal cursusmateriaal.
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NOVANET.NL

Nederland
+31 (0)30 241 64 64
info@novanet.nl
Hyperonenweg 24

3542 AG Utrecht

Wegens aanhoudende groei van onze afdeling keukenherstel 
zijn wij opzoek naar een nieuwe collega.

• Jij bent diegene die contacten onderhoud met de schade-
 expert, verzekeraars en klanten.
• Je vindt het leuk om mensen te helpen en te verrassen

WIJ BIEDEN JOU
• Een uitdagende baan in een leuke, afwisselende omgeving
• Een gezellig team
• Een functie waarin je veel kunt leren
• Een fulltime baan met goede arbeidsvoorwaarden

NOVANET ZOEKT EEN WERKVOORBEREIDER DIE
• Brede kennis van keukens heeft
• Een opleidingsniveau MBO+ heeft
• Administratief sterk onderlegd is
• Klantvriendelijk en servicegericht is
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal heeft 
 in woord en geschrift

Als werkvoorbereider ben je het aanspreekpunt voor klanten, 
opdrachtgevers en collega’s. Je werkt zelfstandig, maakt 
offertes en biedt ondersteuning aan de projectleiders op het 
gebied van bestellingen, offertes en facturatie. 

Je moet dus zeer zelfstandig kunnen werken, maar uiteraard 
ook in teamverband. Daarnaast wil je het beste voor je klant 
en ben je resultaatgericht. Je wordt blij van tevreden relaties 
en medewerkers.

Kortom, elke dag is zeer dynamisch en vol uitdagingen. 
Heb jij interesse of weet je iemand die een nieuwe uitdaging 
zoekt? Reageer dan via arjen@novanet.nl

NOVANET ZOEKT EEN GEDREVEN 
WERKVOORBEREIDER IN 
KEUKENSCHADEHERSTEL

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

NOV20_AD_WVKeuken_230x297mm.indd   1NOV20_AD_WVKeuken_230x297mm.indd   1 03-02-2020   11:3303-02-2020   11:33
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Conservation Academy
In de erfgoedwereld zijn richtlijnen continu in ontwikkeling en is op de hoogte blijven cruciaal voor goede collectiezorg. 

Ook zorgt het volgen van trainingen ervoor dat het personeel scherp blijft en in geval van een calamiteit voldoende 

getraind is om direct en correct te kunnen reageren. Art Salvage geeft openbare trainingsdagen, zodat verschillende 

partijen uit het werkveld samenzitten en men dus ook met elkaar kan discussiëren over de problemen die men dagelijks 

tegenkomt. Vanaf 2020 heeft Art Salvage zijn opleidingsaanbod behoorlijk uitgebreid en gebundeld onder de naam 

Conservation Academy.

Training Basis Collectiehulpverlening (CHV)
Als er een calamiteit plaatsvindt is het noodzakelijk om snel en adequaat te 

handelen ter voorkoming van verdere schade. Als er bijvoorbeeld sprake van 

ernstig wateroverlast is, moeten de objecten zo snel mogelijk beredderd wor-

den. In een dergelijke situatie kan immers binnen korte tijd al schimmel gaan 

groeien op de objecten. Ook in geval van brand is het belangrijk het roet spoe-

dig te verwijderen, om verdere indringing in materiaal te voorkomen. Bij de 

training leren de deelnemers wat de gevaren zijn bij verschillende calamitei-

ten. Hierbij zal de nadruk liggen op brandschade en wateroverlast, maar ook 

wordt aantasting door schimmels en ongedierte behandeld. De deelnemers 

zullen na deze dag weten wat zij juist wel of juist niet moeten doen met de 

verschillende objectsoorten in geval van calamiteiten.

Training BHV-CHV: 
“Samen verantwoordelijk voor de kunst”
In het meest ideale geval treden bij een museum in geval van een calamiteit 

twee verschillende teams in werking, namelijk het BHV- en het CHV-team. In 

sommige instellingen overlappen deze teams of is het CHV-team nog niet of 

nauwelijks gedefinieerd. Bij een calamiteit zijn echter beide teams nodig én 

moet er duidelijkheid zijn over wie welke verantwoordelijkheden en taken 

heeft. Het is dus wenselijk dat de bedrijfshulpverlening en de collectiehulp-

verlening tijdens een calamiteit als geoliede machines naast elkaar lopen.

Een belangrijk onderdeel van de BHV-CHV training is collectieve opmerk-

zaamheid. Een museum heeft te maken met wettelijke verplichtingen en re-

gelgeving omtrent veiligheid voor zijn bezoekers, medewerkers, collectie en 

gebouw. Vanuit deze kerntaak worden plannen ontwikkeld en geschreven op 

het gebied van veiligheid. Men heeft dus vastgelegd hoe er gereageerd dient 

te worden bij calamiteiten en incidenten. Men reageert dus achteraf, oftewel: 

men reageert reactief. Het is wenselijk en mogelijk dat medewerkers al in een 

vroegtijdig stadium weten te reageren zodat een calamiteit of een incident 

juist kan worden voorkomen. Dit is proactief handelen. Proactieve mede-

werkers kunnen vanuit een dergelijke houding gebeurtenissen beïnvloeden, 

waardoor calamiteiten en incidenten kunnen worden voorkomen. Collec-

tieve opmerkzaamheid is een zaak voor iedereen en is niet alleen voorbe-

houden aan de medewerkers die belast zijn met de beveiliging van het 

museum. 

Training Art-Handling
Deze training biedt de deelnemers handvatten om na afloop zelf veilig 

aan de slag te gaan met het hanteren van objecten. Zo wordt alles wat 

komt kijken bij het interne of externe transport van een erfgoedobject 

besproken, zoals de verpakkingsmogelijkheden, het plannen van de af 

te leggen route en het bepalen van de benodigde hulpmiddelen. Tevens 

wordt er gesproken over de benodigde werkkleding, werkplek en per-

soonlijke bescherming. Er worden verschillende situaties voorgelegd: het 

is bij een calamiteit immers niet mogelijk om de verplaatsing voor te be-

reiden en op maat gemaakte verpakkingen te verzorgen. Na deze training 

hebben de deelnemers de kennis om fragiele erfgoedobjecten in zowel 

geplande als onvoorziene situaties veilig te transporteren.

De bovengenoemde cursussen zijn slechts een greep uit het trainingsaan-

bod van Art Salvage. Andere cursussen worden uitvoerig beschreven op 

hun website. <

Art Salvage heeft zijn opleidingsaanbod behoorlijk uitgebreid en gebundeld onder de 
naam Conservation Academy.

Het volgen van trainingen 
zorgt ervoor dat het 
personeel scherp blijft
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RISK & INSURANCE MANAGEMENT | OPLEIDINGEN

NARIM: “Opleiden moet, 
maar wel anders”

Opleidingen, bijscholing en permanente educatie: ook voor Risk & Insurance Managers is dat noodzakelijk. Maar de 

huidige systematiek van de Wft en de daaraan verbonden opleidingseisen voldoen bij lange na niet. Dus heeft de 

beroepsgroep zelf de handschoen opgepakt en is eigen opleidingen voor Risk & Insurance Managers in de grootzakelijke 

markt gaan ontwikkelen. Opleidingen met een sterke focus op risicomanagement. Want het vak verandert.

Er is de laatste jaren een enorme groei in het aanbod aan 

opleidingen op het gebied van risicomanagement, consta-

teren Adri van der Waart en Lea Lelijveld Van Cingelshouck. 

Allebei zijn ze werkzaam bij grote bedrijven, respectievelijk 

Arcadis en Bouwinvest. Ze zijn ook bestuurslid van NARIM, 

de beroeps- en belangenorganisatie van Risk & Insurance 

Managers in de grootzakelijke markt. 

“We roepen het al jaren”
“We roepen het al jaren,” steekt NARIM-voorzitter Adri van 

der Waart van wal. “De huidige systematiek van opleidingen 

in de Wft voldoet niet voor onze groep. De opleidingen zijn 

veel te theoretisch en zowel de lesstof als de examenvragen 

sluiten niet aan bij ons werk in de praktijk. Een aantal leden 

binnen NARIM doet wel examens voor bepaalde modules 

zoals Schade en Leven, maar zij doen dat met name om hun 

vakdiploma’s geldig te houden en om hun mogelijkheden 

op de arbeidsmarkt te vergroten. De Wft-certificering kun je 

intern nodig hebben als je adviseert aan klanten, maar ver-

reweg de meesten van ons hebben te maken met één klant, 

namelijk je werkgever.”

Hoge verwachtingen 
Dat je je moet blijven ontwikkelen, is voor alle Risk & Insu-

rance Managers duidelijk. Mede gedreven door op risico 

gebaseerde wet- en regelgeving en toezicht verandert de 

wereld in hoog tempo en schuift het vakgebied steeds 

meer op richting risk management. Permanente educatie 

is noodzakelijk om je werk goed te kunnen blijven doen en 

dat vindt niemand vreemd. Adri van der Waart: “Onze kennis 

gaat veel verder dan alleen het verzekeringsvak. Risico’s en 

risicobeheersing zijn in onze organisaties hot topics en de 

verwachtingen die de raad van bestuur of het topmanage-

ment aan ons als specialisten stellen, nemen toe. Dat is ook 

niet zo vreemd als je je realiseert dat risico’s grote gevolgen 

kunnen hebben; voor de continuïteit van het bedrijf, maar 

ook op gebieden als imago en reputatie.”

NARIM faciliteert opleidingen en permanente educatie, zo-

wel in Nederland als ook op Europees niveau. Dat laatste 

vindt plaats binnen FERMA, de Europese koepel van nati-

onale associaties van Risk & Insurance Managers. NARIM is 

als Nederlandse organisatie aangesloten bij FERMA en heeft 

ook op Europees vlak een belangrijke inbreng. 

RIMAP: Europese standaard
Vanwege het ontbreken van passende Nederlandse oplei-

dingen, los van de programma’s van diverse universiteiten 

die meer op Enterprise Risk Management (ERM) zijn gericht 

en het aanbod van particuliere instanties, is in Europees ver-

band ingezet op het ontwikkelen van een eigen program-

ma, genaamd RIMAP. Deze ‘European Risk Management  

Professional Certification’ is helemaal toegesneden op de 

praktijk en op het vak van Risk Manager en krijgt in de markt 

steeds meer waarde. Dat is ook precies de bedoeling. 

Verdubbeling aantal gecertificeerde 
Risk Managers in twee jaar tijd
Lea Lelijveld Van Cingelshouck was een van de eerste kan-

didaten die deze opleiding volgde en met succes examen 

deed. “Het is een pittige opleiding die alleen online is te 

volgen en het examen vindt ook online plaats. Certificering 

blijft actief door jaarlijkse bijeenkomsten van FERMA en haar 

nationale associaties, de organisator van deze opleiding. In-

middels zijn meer dan 180 Risk Managers gecertificeerd, een 

verdubbeling in twee jaar tijd. Ons beroep wordt internatio-

naler en dat hangt uiteraard samen met de internationalise-

ring van veel bedrijven.”

Velen van de NARIM-leden zijn ook regelmatig in het bui-

tenland bij buitenlandse vestigingen van hun organisaties. 

Volgens Adri van der Waart is het belangrijk regelmatig ter 

plekke te gaan kijken en mensen te spreken om je werk als 

Risk & Insurance Manager goed te kunnen doen.

FERMA Lloyd’s Professional Program
Een ander aansprekend opleidingsprogramma is het FERMA 

Llloyd’s Professional Program, een samenwerking tussen 

de Europese koepelorganisatie FERMA en het prestigieuze 

Lloyd’s. Het FERMA Lloyd’s Professional Program wordt eens 

in de twee jaar georganiseerd. Het is bedoeld voor Risk Ma-

nagers met een aantal jaren ervaring die een volgende stap 

in hun carrière willen maken. Lea Lelijveld Van Cingelshouck 

volgde ook dit programma. Ze deed dat samen met mede-

NARIM-lid Pim Moerman, werkzaam bij Philips. 

Het programma bestaat uit drie meerdaagse sessies bij 

Lloyd’s in Londen. Naast inleidingen van vooraanstaande 

sprekers is een dag meelopen met een makelaar en een ver-

zekeraar op de beursvloer in Londen een bijzonder aanspre-

kend onderdeel. Een zeer boeiende en leerzame ervaring, 

aldus Lea. “Bovendien bouw je een sterk internationaal net-

werk op, niet alleen met de groep waarvan je deel uitmaakt, 

maar ook met mensen die dit programma eerder hebben 

gevolgd. Als alumni zijn er ook weer geregeld bijeenkom-

sten, bijvoorbeeld bij FERMA-meetings.”

Het zijn voorbeelden die duidelijk maken hoe er in de prak-

tijk wordt ingespeeld op de behoefte aan het opdoen van 

nieuwe kennis en het uitwisselen van informatie. Precies 

de hoekstenen van een organisatie als NARIM. Adri van der 

Waart: “Uit ons verhaal blijkt wel dat onze behoefte veel ver-

der gaat dan theoretische modules over Schade en Leven, 

zoals die nu worden aangeboden in het Wft-gebouw. Dat is 

prima als je bijvoorbeeld het verzekeringsvak in wilt of een 

paar jaar werkzaam bent bij een makelaar of verzekeraar, 

maar voor ons als ervaren mensen sluit dit totaal niet aan bij 

onze dagelijkse werkzaamheden.”

Erkenning van RIMAP in Nederland
Volgens beide NARIM-bestuursleden zou het mooi zijn als 

RIMAP ook binnen de Nederlandse wet- en regelgeving 

werd erkend. De beroepsgroep is hierdoor permanent actu-

eel en voldoet aan de Wft-eisen. NARIM wedijvert hiervoor 

en dat blijft ze doen.

Gelukkig wordt er wel steeds beter geluisterd naar de signa-

len die worden afgegeven. Maar voordat een en ander ook 

is verankerd in regelgeving, gaat er nog veel water door de 

rivieren. “Feit is dat we als NARIM zowel binnen de verzeke-

ringswereld als bij wet- en regelgevers zoals het Ministerie 

van Financiën, steeds meer gehoor vinden”, besluit Adri van 

der Waart. “We zijn in aantal misschien niet zo’n grote groep, 

maar we vertegenwoordigen als grootzakelijk marktseg-

ment wel een enorme waarde. Dat is te lang onderbelicht 

gebleven. Daarom trekken we vaker aan de bel en nemen 

we zelf het initiatief om tot veranderingen te komen. Ook op 

het gebied van opleidingen, want iedereen realiseert zich 

dat je je moet blijven ontwikkelen, een leven lang.” <

NARIM-voorzitter Adri van der Waart (foto) en NARIM-bestuurslid Lea Lelijveld Van Cingelshouck spreken in 
dit artikel namens de Risk & Insurance Managers, aangesloten bij NARIM, de beroeps- en belangenorganisa-
tie van Risk & Insurance Managers in de grootzakelijke markt.

Lea Lelijveld Van Cingelshouck

Je moet je blijven ontwikkelen, 
een leven lang

Foto’s Rob Lamping Fotografie
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RISICO-INSPECTIES | OPLEIDINGEN

Burghgraef van Tiel & Partners

Opleiding leidt tot inzicht in 
bedrijfsmatige risico’s

Burghgraef van Tiel & Partners is deskundig op het gebied van risicoinspecties in de breedste zin van het woord. Het 

bedrijf verzorgt naast risicoinspecties ook opleidingen die risicodeskundigen klaarstomen voor de praktijk. Deze 

opleidingen vormen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. In ieder geval voor directeur/eigenaar Jurjen 

Burghgraef die al meer dan 15 jaar de opleidingen voor zijn rekening neemt. Daarnaast verzorgt hij praktijktrainingen 

voor tussenpersonen en leert hij risico-inspecteurs en beheerders van VvE’s en woningbouwcorporaties hoe ze moeten 

schouwen. Door Roëlle Esselink en Cindy van der Helm

Twee keer per jaar start Jurjen samen met collega Ronald 

Koster een volledige training ‘Risicodeskundige’ voor een 

groep van maximaal 20 man. Zo ook weer in maart, waar 

zelfs nog een paar plekjes over zijn. Tijdens de uit 16 modu-

les bestaande training krijgen de deelnemers – veelal risico-

deskundigen (i.o.), underwriters, intermediairs en brandpre-

ventisten – inzicht in diverse bedrijfsmatige risico’s binnen 

verschillende vakgebieden. Doel van de opleiding is het her-

kennen van risico’s in de praktijk. De training, die door het 

NIVRE gewaardeerd wordt met 6 en door de NVVK met 50

PE-punten, wordt afgesloten met een examen. 

“We beginnen de training eigenlijk altijd met de opstallen 

en brengen deelnemers kennis bij over de snelheid waar-

mee een gebouw kan branden,” zo vertelt Jurjen. “Daarna 

nemen we de binnenkant van het gebouw onder de loep. 

We pakken een stukje elektrische installaties mee en behan-

delen het onderwerp zonnepanelen, dat ook best gevoelig 

ligt tegenwoordig. Vervolgens komen allerlei andere facet-

ten aan bod, zoals blusmiddelen, beveiliging en regelge-

ving. We behandelen de specifieke risico’s voor een groot 

aantal branches, waaronder metaal, hout en kunststof. Op 

de website van Burghgraef van Tiel staat het volledige aan-

bod weergegeven.”

Ook brandweermannen
Alles is bij Burghgraef van Tiel & Partners gericht op het voor-

komen en beheersen van schade. De opleiders brengen een 

schade in zijn volledigheid in kaart, zodat het volledige scala 

aan cursisten begrijpt wat er gaande is. “Naast tussenperso-

nen, risicodeskundigen en underwriters melden zich ook 

professionele brandweermannen aan voor de trainingen. Zij 

zijn er na een brand echt op uit om een klus te klaren en de 

gedupeerden letterlijk ‘uit de brand’ te helpen. Anderzijds 

komen er ook mensen binnen van de Brandweer Nederland 

die zich meer op het preventieve vlak focussen. Want voor-

komen is beter dan genezen, zo redeneren zij. We passen 

onze cursussen aan op dit soort uiteenlopende denkwijzen 

en krijgen er tegelijkertijd ook veel nieuwe inzichten door.”

Opleidingen
“Naast het reguliere opleidingstraject verzorgen wij ook 

praktijkgerichte trainingen, bestemd voor verzekeraars en 

tussenpersonen. Deze worden meestal georganiseerd op 

de locatie van de verzekeraar die de training aanvraagt en 

eigen tussenpersonen uitnodigt.  Een dergelijk programma 

wordt georganiseerd voor groepen van maximaal 20 men-

sen, die zelfstandig het risico beoordelen en een aantal vra-

gen moeten beantwoorden. 

Daarna bespreken we wat zij beleefd hebben, wat we heb-

ben gezien en wat we gaan vermelden in de rapportage. 

Dat is niet alleen heel leuk om te doen, het dient ook een 

heel specifiek doel: de tussenpersoon krijgt een kijkje in de 

keuken en voelt zich vrij om vragen te stellen. Hij of zij leert 

zo beter het risico van een klant in te schatten. Daarnaast 

hoeven wij als risico-inspecteurs niet meer alles na te lopen, 

omdat een tussenpersoon zelf bepaalde informatie kan ver-

strekken over een bedrijf. We leren ze anders te denken. Wat 

zien ze nou voor machines? Zijn die machines eigenlijk wel 

verzekerd? Is een eventuele machinebreuk gedekt? Als je 

een training hebt gehad, dan begrijp je in de basis beter wat 

je ziet en waar je op moet letten.”

Praktijktraining
Een andere optie die aangeboden wordt, is het volgen van 

een praktijktraining voor de risico-inspecteurs van verzeke-

raars. “Inspecteren is niet zo simpel als het lijkt,” benadrukt 

Jurjen. “Er zijn nu eenmaal veel gebouwen in Nederland. Die 

moeten allemaal regelmatig en met vakkundig oog bezich-

tigd worden. En soms brengt dit met zich mee dat inspec-

teurs werk moeten verrichten dat buiten hun comfortzone 

ligt. Met name omdat wij meer nadruk willen leggen op het 

voorkomen van schade, stomen we inspecteurs klaar voor 

hun werk bij verzekeraars. En is het risico voor hen te groot 

om te overzien, dan drukken we ze op het hart dat ze bij ons 

moeten aankloppen.”

Ter illustratie vertelt Jurjen over de horecamodule. “Bij een 

dergelijke training neem ik met alle deelnemers letterlijk 

een kijkje in de keuken van een horecabedrijf. We openen 

de frituur, leggen uit wat ze zien zoals een vervuild afzuigka-

naal en wat daar de risico’s van zijn. En natuurlijk: hoe je zo’n 

kanaal op een betaalbare wijze weer schoon krijgt. Je leert 

bij ons dus niet alleen het theoretisch kader, maar ook de 

praktijk. En we zijn daarin succesvol.”

Troostwijk
“Het aantal inspecteurs in Nederland is beperkt en wij zien 

een steeds een grotere vraag naar betrouwbare risicoinfor-

matie. Wij leiden dan ook met veel plezier inspecteurs op. 

We kunnen nu eenmaal niet alle bedrijven in Nederland zelf 

inspecteren. Dit was overigens een van de redenen om een 

samenwerking aan te gaan met Troostwijk. Om nog meer 

samen te kunnen optrekken hebben wij het afgelopen jaar 

tien Troostwijk-collega’s opgeleid, zodat zij een deel van 

onze werkzaamheden kunnen oppakken. En weet je wat nu 

zo mooi is? De quick scans worden niet meer door ons, maar 

volledig door inspecteurs van Troostwijk uitgevoerd. En ja, ik 

ben er trots op dat dit is opgepakt en dat we zoveel collega’s 

uit de Troostwijk-stal hebben kunnen trainen. We kunnen nu 

in dit segment zowel de inspecties uitvoeren als de waarde-

ringen. Iets wat prijstechnisch ook interessant is, want dit 

kunnen wij tegen een zeer concurrerend tarief. ”

Jurjen doet er vervolgens nog een schepje bovenop en be-

gint over de incompanytrainingen die het bedrijf ook regel-

matig verzorgt. “Er staan er zo’n vijf ingepland, dit jaar. Ook 

deze modules worden voor het overgrote deel door tussen-

personen en verzekeraars afgenomen. De cursisten bekijken 

ons aanbod en kiezen er onderwerpen uit waarin ze zich 

zouden willen verdiepen, zoals brandwerende scheidingen, 

milieu, drukkerijen of scholen. Deze onderwerpen worden 

vervolgens behandeld.”

De ‘grote testdag’: zonnepanelen
“En we organiseren ook workshops. Bijvoorbeeld over zon-

nepanelen. Er zijn namelijk daken die risicotechnisch niet 

geschikt zijn voor zonnepanelen. In april gaan we dan ook 

iets leuks doen: wij zijn voornemens om een praktijkdag te 

organiseren over zonnepanelen, waarbij ook een brandtest is 

gepland. Daarbij zullen zonnepanelen op een dak met brand-

baar isolatie in brand worden gestoken. Dit zal een spectacu-

lair event worden, waarbij iedereen zijn eigen conclusies kan 

trekken.”  

Onverzekerbare risico’s
Globaal gezien is 60% van de omzet van ons bedrijf inmid-

dels afkomstig van verzekeraars. De overige 40% komt recht-

streeks uit het bedrijfsleven. Wel neemt deze tweede stroom 

steeds meer toe. Bedrijven worden namelijk steeds vaker 

geconfronteerd met onverzekerbare risico’s. Of ze willen het 

risico onafhankelijk laten beoordelen, want ze realiseren zich 

gelukkig steeds meer dat bouwen volgens het bouwbesluit 

niets te maken heeft met het waarborgen van de continuïteit 

van een bedrijfsonderneming. Een groot aantal houtvezel- en 

recyclingbedrijven behoort bijvoorbeeld tot die groep. Voor 

het werk bij dit soort bedrijven heeft Burghgraef van Tiel & 

Parners een eigen methode ontwikkeld waarbij geanalyseerd 

wordt wat er misgaat. Vervolgens kunnen er stappen gezet 

worden om op risico’s te gaan beveiligen. Zo worden risico’s 

geleidelijk aan beheersbaar en dus verzekerbaar. <

Directeur en mede-eigenaar 
Jurjen Burghgraef: “Wij leiden 
met veel plezier inspecteurs op. 
We kunnen nu eenmaal niet 
alle bedrijven in Nederland zelf 
inspecteren.”

Naast het reguliere opleidingstraject voor risicodeskundigen verzorgt Burghgraef van Tiel & Partners prak-
tijkgerichte trainingen, bestemd voor verzekeraars en tussenpersonen, incompanytrainingen en workshops.
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Learning Accelerator 
Communities 

‘We moeten allemaal levenslange leerders worden’ is een van de conclusies van ‘skills outlook 2022’ van het World 

Economic Forum, een internationale non-profit samenwerking. Permanente educatie is dus voor iedereen en niet alleen 

voor diegene die PE-punten moeten behalen.

De verschuiving in benodigde competenties is enorm en 

het is de verwachting dat de huidige werkgeneratie zo´n 25 

dagen per jaar bezig zou moeten zijn met persoonlijke ont-

wikkeling terwijl in de praktijk vaak 10 dagen nog niet eens 

worden gehaald. “Het niet in huis hebben van de benodigde 

competenties bij medewerkers en senior leiderschap belem-

meren bedrijven in het met succes transformeren.” Interes-

sant genoeg geeft onderzoek ook aan dat ´tussen de helft 

en tweederde van deze bedrijven freelance professionals en 

externe bedrijven inhuren om het competentiegat te vullen 

en succesvol te kunnen transformeren´, aldus het World Eco-

nomic Forum in hun future of jobs onderzoek.

Een balans tussen ontwikkeling van eigen mensen en het 

aantrekken en inhuren van de juiste mensen dus. Lijkt een-

voudig maar is het natuurlijk niet altijd. Hoe zijn communi-

ties van toegevoegde waarde voor de verschillende doel-

groepen?

Ontwikkelen van eigen mensen
De meeste bedrijven stimuleren het intern netwerken. Wel 

zo handig, zeker omdat er steeds vaker in  flexibele samen-

stellingen van teams wordt samengewerkt. Er zijn ook be-

drijven die een stapje verder gaan en de sport/hobby link 

benutten om verbinding tussen collega’s te faciliteren. Daar 

zie je bijvoorbeeld hardlooptrainingen georganiseerd wor-

den door een collega die tevens een semi-professionele ma-

rathonloper is. Allemaal manieren om ervoor te zorgen dat 

collega’s elkaar weten te vinden en elkaar kunnen helpen 

met praktische zaken of met kennisverrijking. Je zou hier 

nog een stap verder in kunnen gaan om kennisdeling en 

inspiratie professioneel te faciliteren binnen de organisatie. 

Het laatste decennium is ook kennisdeling en inspiratie 

tussen gelijkgestemde professionals van verschillende be-

drijven flink in opkomst. Vaak vanuit het initiatief van een 

individuele medewerker die wil ontwikkelen en leren van 

andere bedrijven. Soms omdat vanuit directie het belang 

wordt ingezien en er op afdelingsniveau afspraken kunnen 

worden gemaakt met relevante Communities. Rumbold is 

zo’n community waar de verschillende HR-doelgroepen ie-

der hun eigen sub-community hebben om met en van el-

kaar te leren en geïnspireerd te raken.

Aantrekken van juiste mensen
Employer branding is een hot topic geworden in de schaarse 

arbeidsmarkt. Dit in combinatie met de veranderende markt 

waarin onder meer digitalisering vraagt om andersoortige 

medewerkers. Zo zijn er bedrijven die zogenaamde ‘slashies’ 

zoeken: professionals die meerdere specialisaties of pas-

sies hebben. Gewoon is allang niet meer goed genoeg. Dit 

zorgt aan de kant van de werkzoekende dus ook dat ze eruit 

moeten springen, dat ze gedreven zijn en initiatief tonen. 

Passend werk naast studie maar ook lidmaatschappen van 

kennisnetwerken tonen het ambitieniveau en maken het 

verschil.

Inhuur van juiste mensen
Juiste inhuur van tijdelijke professionals is een belangrijk 

onderdeel voor bedrijven om succesvol te kunnen transfor-

meren. HR, senior management en inkoop maken zo hun 

keuzes met welke bedrijven ze willen samenwerken en wie 

ze willen inhuren. Steeds meer bedrijven creëren ook hun 

eigen pool met ZZP-flexwerkers, al is dat in de praktijk toch 

een stuk moeilijker dan vaak gedacht. Het mooie van werken 

met ZZP-ers is dat ze sowieso een ondernemersmentaliteit 

meebrengen. De zorg kan zitten op het gebied van loyaliteit 

en permanente educatie. Maar met het groeiend aantal ZZP-

ers ontstaan er vanzelf nieuwe samenwerkingsvormen die 

dit soort zaken weten af te vangen en kwaliteit weten te bor-

gen. Een voorbeeld binnen de financiële dienstverlening is 

Allioscom. Dit is een community van professionele interim-

mers binnen de financiële dienstverlening die zich hebben 

georganiseerd. Ze komen met regelmaat samen om kennis 

en ervaringen te delen, geïnspireerd te raken, opdrachten te 

delen en samen relevante opleidingen in te kopen. Zo wer-

ken ze aan hun permanente educatie, staan ze niet alleen 

en hebben ze altijd ´collega´s´ die ze kunnen raadplegen als 

ze bij een opdrachtgever hulp nodig hebben. Zou je als be-

drijf niet moeten besluiten om dit soort communities als je 

interim-pool aan je te verbinden? Een stuk minder geregel 

en altijd sprake van professionaliteit.

Conclusie
Alhoewel de hierboven beschreven communities allemaal 

een eigen insteek hebben, hebben ze ook een gemene deler 

en dat is: samen met en van elkaar leren. Een bekende leer-

theorie gaat er van uit dat mensen slechts 10% leren via tra-

ditionele leermethodes als opleidingen en cursussen. 20% 

door interactie met collega’s en mede professionals. 70% 

door het doen. Door georganiseerd in professionele social 

learning communities mee te doen haak je dus aan op de 

volle 100%. Immers, als je het zelf nog niet hebt gedaan kan 

je wel leren van iemand anders in de community die het al 

wel eens heeft gedaan. Ik noem ze dan ook graag Learning 

Accelerator Communities. Voor iedereen en in elke fase van 

je professionele leven. <

Door Marco Hoekstra

De meeste bedrijven stimuleren 
het intern netwerken. Hoewel 
communities veelal een eigen in-
steek hebben, hebben ze ook een 
gemene deler en dat is: samen 
met en van elkaar leren.

Er zijn ook bedrijven die de sport/hobby link benutten om verbinding tussen collega’s te faciliteren.

Samen met en van elkaar leren
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“When a plan comes together”

Introductie Co-assurantie 
Brand

Met het fysiek verdwijnen van de assurantiebeurs in 2004 verdween voor nieuwkomers in de markt de mogelijkheid om 

snel hun weg te vinden in de wereld van de co-assurantie Brand. Om dit hiaat op te vullen nam Rudolf van der Werff, 

destijds nog bestuurslid van de branchevereniging voor jonge professionals Cobra1998, het voortouw om een algemene 

introductie in de co-assurantie Brand markt op te zetten. Hij besprak zijn plannen met de VNAB die dit initiatief van harte 

toejuichte. Al snel haakte RBBC-voorzitter Martina Smit aan en ook de ABBS verleende haar medewerking. 

dinsdag 26-5-2015 11:37

E-mail Rudolf van der Werff (DEKRA) aan Paula du Pont 

(VNAB):

“Goedemorgen Paula,

Het is inmiddels alweer veel te lang geleden dat je van me hebt 

gehoord, excuus. Door (…) was ik er nog niet aan toegekomen 

het concept opleidingsplan (als besproken) samen te stellen en 

je te doen toekomen.

(…) Het is niet mijn corebusiness om opleidingsplannen te 

schrijven en kan hier wel wat verdere hulp bij gebruiken. Graag 

zou ik dan ook een vervolgoverleg inplannen, waarbij ik dan te-

vens Martina Smit wil uitnodigen om haar in de verdere opzet 

te betrekken. Ik besprak de ideeën met haar en aangezien zij 

ook al met iets soortgelijks bezig is geweest en er erg enthousi-

ast over is zie ik een absolute toegevoegde waarde. (…)”

En zo begon, na een lange aanloop waarbij vele ideeën de 

revue waren gepasseerd, de Introductie co-assurantie in 

2015.

Hiaat invullen
Een idee, een gedachte, noem het een hersenspinsel om het 

hiaat dat in de markt werd gesignaleerd, in te vullen. Het hi-

aat dat min of meer was ontstaan nadat in 2004 de fysieke 

(co-assurantie) beursvloer was opgehouden te bestaan. 

Door deze beursvloer te bezoeken was het voor nieuwko-

mers in de markt mogelijk om snel een netwerk op te bou-

wen en te ontdekken hoe ‘deze wereld’ in elkaar steekt. Met 

het verdwijnen ervan verviel een belangrijke mogelijkheid 

om te netwerken, nieuwe mensen te ontmoeten en vooral 

de werkwijze in de markt te leren kennen.

Sindsdien zijn er tal van initiatieven ontwikkeld om ervoor te 

zorgen dat de netwerken en kennis van de medewerkers in 

deze professionele bedrijfstak op peil worden gehouden en 

waar mogelijk worden uitgebreid. De co-assurantiemarkt is 

‘people’s business’ en een goed netwerk met een compleet 

overzicht van de marktpartijen is essentieel om te kunnen 

presteren en om succesvol te zijn. De diverse assurantie-

beursclubs en in-house opleidingen bieden een goed alter-

natief maar de echt jonge mensen die net uit de schoolban-

ken rollen konden wel wat meer mogelijkheden gebruiken, 

zo constateerde Rudolf van der Werff de initiatiefnemer van 

de Introductie co-assurantie brand, bouwkundig schade-ex-

pert bij DEKRA Experts en destijds bestuurslid bij Cobra1998. 

Voor en door de markt
Het ontbrak aan een algemene introductie in de gehele co-

assurantiemarkt. Dit diende een introductie te worden ‘voor 

en door de markt’. Met name omdat nieuwkomers vaak hun 

verdere carrière in de bedrijfstak werkzaam blijven en uitein-

delijk de gehele markt er voordeel van heeft dat de nieuw-

komers een goede en gefundeerde introductie genieten.

Al snel werd geconcludeerd dat het initiatief breder moest 

worden opgezet en door meer partijen moest worden aan-

gestuurd dan Cobra1998 alleen. Martina Smit, advocaat en 

partner bij Van Steenderen MainportLawyers, verklaarde 

zich bereid zich aan het initiatief te verbinden en gezamen-

lijk werd het initiatief verder vormgegeven en uitgewerkt. 

Met name door de bijdrage van Martina kreeg het plan de 

gewenste structuur. Ook de RBBC en ABBS waren bereid hun 

support en commitment te verlenen waarna het plan echt 

kon worden vormgegeven.

Aansluiting bij de VNAB
Nadat het plan was uitgewerkt, vorm had gekregen én op 

steun van de drie assurantieclubs kon rekenen werd aanslui-

ting gezocht bij de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs 

(VNAB), de brancheorganisatie voor de (groot)zakelijke ver-

zekeringsmarkt. Het plan werd met open armen ontvangen 

en het initiatief werd uiteindelijk door de VNAB omarmd. 

Met haar professionele team werd de verdere ontwikkeling 

van het plan vanuit de afdeling kennis en kennisborging ge-

faciliteerd en in 2006 voor het eerst uitgerold. 

De eerste bedrijven die werden benaderd om als gastheer/ 

-vrouw op te treden reageerden allen enthousiast. Het idee 

van ‘voor en door de markt’ werd hiermee bevestigd en is 

door de jaren heen ook altijd door alle betrokken partijen 

omarmd.

Drie branches
Na twee succesvolle edities werd in 2018, naast de derde 

editie Brand, een editie Transport toegevoegd. In 2019 

volgde een editie voor Aansprakelijkheid. In januari 2020 is 

de vijfde editie van Brand van start gegaan, de laatste editie 

waaraan Rudolf en Martina actief hebben meegewerkt. De 

VNAB zal de verdere voortgang verzorgen. Het leerplan is 

inmiddels goed gefundeerd en de “Intro” is een bekend fe-

nomeen in de markt. Iets om als markt met elkaar (‘voor en 

door de markt’) trots op te zijn. <

Introducties Co-assurantie

De VNAB biedt medewerkers die net werkzaam zijn in de zakelijke verzekeringsmarkt binnen de branches aan-
sprakelijkheid, brand en transport, de Introductie Co-assurantie aan. Er bestaan drie verschillende edities, na-
melijk één voor iedere genoemde branche. Tijdens deze introducties maken nieuwkomers kennis met de markt, 
de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en de onderlinge verhoudingen. Daarnaast 
vergroten deelnemers ook hun netwerk.

De drie edities starten in het eerste kwartaal van het jaar en duren ongeveer vijf maanden. Het programma be-
staat uit zeven middagen en een afsluitende bijeenkomst. De middagen worden verzorgd door leden van de 
VNAB en vinden bij hen op locatie plaats. De eerste en laatste bijeenkomst zijn voor alle edities tegelijkertijd, wor-
den verzorgd door de VNAB en vinden plaats in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Tijdens elke bijeen-
komst wordt er gewerkt aan een overkoepelende casus. Meer informatie is te vinden op de website van de VNAB.

Martina Smit (l.) en Rudolf van der Werff (r.) namen het voortouw om een algemene introductie in de 
co-assurantie Brand markt op te zetten.                                                                                                             (foto Robbert van der Helm)

Een compleet overzicht van de 
marktpartijen is essentieel om 
succesvol te zijn

Introductie voor en door de markt

Door Rudolf van der Werff en Martina Smit
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DUURZAAMHEIDSNIEUWS

Duurzaamheidsnieuws
Stichting Kwaliteitszorg Parkeren Klimaatneutraal schadeherstel

Hoewel het losstaat van het onderwerp ‘duurzaamheid’ heeft de directie van 

de stichting Duurzaam onlangs de stichting Kwaliteitszorg Parkeren opge-

richt, met een gelijknamig keurmerk. 

De afgelopen jaren zijn er veel negatieve berichten in de media geweest 

over het parkeren op de luchthavens en in het bijzonder over de valet-par-

keerdiensten. De belangrijkste stakeholders binnen de stichting Duurzaam 

zijn ook de belangrijkste partijen die last hebben van dubieuze parkeerbe-

drijven. Denk aan verzekeraars en leasemaatschappijen vanwege ongedekte 

schades en natuurlijk de consument (ANWB). 

Inmiddels zijn er enkele tientallen parkeerondernemingen succesvol door 

het auditproces gekomen. Volgens de directie betekent dit niet dat zij aan 

alle eisen voldoen, maar dat er geen majeure afwijkingen zijn aangetroffen. 

De komende maanden moeten deze bedrijven de puntjes nog op de i zetten. 

De stichting verwacht dat alle betrouwbare bedrijven op de luchthavens nog 

voor de meivakantie 2020 zijn aangesloten op het certificatieprogramma.

Wanneer de consument steeds vaker gebruikmaakt van gecertificeerde 

dienstverleners, zal het aantal problemen zeker afnemen. Via de leasemaat-

schappijen, de ANWB, touroperators en boekingssites zal de consument 

hierop gewezen worden. Wellicht kunnen de verzekeraars hierin ook nog 

een rol vervullen. Het is immers zeker in het belang van de verzekeraar en de 

verzekerde. Meer informatie is te vinden op www.kwaliteitszorgparkeren.nl

Als schadeverzekeraar klimaatneutraal ondernemen is een grote uitda-

ging. Uiteraard is het aan te bevelen om goed naar de eigen bedrijfsvoe-

ring te kijken. Zonnepanelen, recyclebare koffiekopjes en ledverlichting 

dragen zeker bij aan het verminderen van de milieubelasting. Maar voor 

een schadeverzekeraar vormt de eigen bedrijfsvoering maar een zeer be-

perkte bijdrage, namelijk 20% – 25% van de voetafdruk. Het merendeel van 

de impact ligt in het herstellen van de schades die men heeft verzekerd. 

Het is volgens de stichting Duurzaam echter geen rocket science om ook 

het herstellen van de schades klimaatneutraal te maken. Het lijkt wellicht 

zelfs mogelijk om dit nagenoeg kostenneutraal te doen. Samen met twee 

verzekeraars en uitvoerende bedrijven gaat de stichting dit jaar de mo-

gelijkheden in kaart brengen. Wanneer het enigszins mogelijk is zullen 

pilotprogramma’s starten in de property (brand-varia) en wellicht in de 

automotive. Deze programma’s zullen bestaan uit:

•  Calculatiesysteem voor het bepalen van de klimaatbelasting

•  Programma om de impact zover als mogelijk te reduceren

•  Compensatieprogramma voor de restbelasting

De stichting hoopt op meer belangstelling van andere verzekeraars. Kli-

maatneutraal ondernemen zou voor schadeverzekeraars eigenlijk een 

must moeten zijn, volgens de stichting. De bereidheid in de herstelbran-

ches is er zeker.

Felix Teniglo naar Independer

Vanaf 1 maart aanstaande treedt Felix aan als algemeen directeur in dienst 

van Independer. Het afgelopen jaar heeft Felix Tenniglo de stichting Duur-

zaam ondersteund, o.a. op het gebied van Marketing en Communicatie. 

Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe beeldmerk 

GroenGedaan! Voorafgaand aan zijn werkzaamheden voor de stichting 

Duurzaam was Felix directeur Marketing & Sales bij Centraal Beheer en me-

deoprichter van verzekeraar InShared. Bart Janssen blijft de stichting onder-

steunen op het gebied van strategie en netwerk. Bart Jansen was voorheen 

werkzaam bij Achmea Schadeservice en PON.

Felix Tenniglo (l.) 
en Bart Janssen (r.)

België

De Belgische zusterorganisatie Duurzaam Repareren VZW, heeft vorig jaar 

een mooie groei aan duurzame herstellers laten zien van bijna 20%. De groei 

zat vooral in de hoek van de schadeherstelbedrijven. Op de valreep zijn hier 

echter ook ruim zeventig garagebedrijven bijgekomen, die echter het au-

ditproces nog niet hebben afgerond. De VZW verwacht dit jaar een verge-

lijkbare groei in België te bewerkstelligen. Zo liet de stichting/VZW weten 

tijdens het jaarlijkse Automotive Christmas Diner. 

Het event is ronduit een groot succes 

geworden. Verzekeraars, leasemaat-

schappijen, fleetowners, schadeherstel-

lers, dealers en importeurs waren allen 

aanwezig om gezamenlijk te genieten 

van het diner en de optredens. 

Uiteraard was het een uitgelezen moge-

lijkheid om in een geweldige ambiance te netwerken. Het event is georgani-

seerd in samenwerking met: Carglass, Schadenet België, BASF, Go-Smart, Da-

mage, VAB, Baloise Insurance, Alphabet, KBC-autolease en Point-S. Vanwege 

het Belgische succes wordt overwogen een vergelijkbaar event in Nederland 

te organiseren ter vervanging van de jaarlijkse BBQ. 

Raad van Toezicht

Transparantie en governance hebben vanaf de start hoge prioriteit gehad bij 

de stichting Duurzaam. In tegenstelling tot veel andere keurmerken, is het 

voor iedereen mogelijk om het Pakket van Eisen vanaf de site te downloaden 

en is het zichtbaar welke bedrijven gecertificeerd zijn. Iedereen moet im-

mers kunnen zien waar het keurmerk voor staat, aan welke eisen de bedrij-

ven moeten voldoen en welke bedrijven goed door de audits zijn gekomen. 

Ook het jaarverslag wordt op de site gepresenteerd. Hieraan wordt nu nog 

een stap toegevoegd met het inrichten van de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht bestaat uit Rob Gremmen, econoom en tot voor kort 

belangenbehartiger ANWB, Maarten van der Biezen, autoriteit duurzame 

mobiliteit en Robert van der Westen, financieel expert automotive. Ook de 

voorzitter van het College (ANWB) neemt deel aan de vergaderingen van de 

Raad van Toezicht. 

Rob Gremmen    Maarten van der Biezen            

GroenGedaan!

Vorig jaar werden de beeldmerken van Duurzaam Repareren en Duurzaam 

Herstel ondergebracht in het beeldmerk GroenGedaan! Het bordje Groen-

Gedaan! prijkt inmiddels op enkele duizenden locaties. Zo is het te vinden 

bij onder andere bouwondernemingen, garagebedrijven, glaszetters en 

autoschadeherstellers. Het is echter niet alleen het grootste onafhankelijke 

duurzaamheidskeurmerk in de Benelux. GroenGedaan! is ook de enige nor-

matieve regeling die volledig aansluit bij regelingen in de waardeketen, zo-

als de Principals for Sustainable Insurance. Het sluit ook aan op de behoefte 

van de herstelbedrijven. 

Zo heeft de stichting Duurzaam een uit-

gebreid ondersteuningsprogramma om 

de bedrijven te helpen bij hun duurzaam-

heidsuitdagingen. Van energieadvies tot 

hulp bij wettelijke verplichtingen en van 

productanalyses tot rentekortingen op de 

bedrijfsfinanciering. GroenGedaan! helpt 

de ondernemers naar toekomstbesten-

digheid en helpt opdrachtgevers, zoals 

schadeverzekeraars, duurzaam te onder-

nemen. Wellicht op termijn zelfs volledig 

klimaatneutraal.

Garagebedrijven zijn klaar voor dieselfilter 
problemen

Een goed werkend roetfilter is van groot belang voor het beperken van de 

uitstoot en daarmee voor het milieu. Voor het oplossen van DPF problemen, 

kan men beter naar een gecertificeerd bedrijf gaan om achteraf niet voor 

verrassingen te staan.

De typegoedkeuring van dieselauto’s is mede gebaseerd op de roetuitstoot. 

In de praktijk zie je echter dat de uitstoot vaak veel groter is, omdat er iets 

niet in orde is met het roetfilter oftewel het DPF.  Drie jaar geleden kondigde 

de Minister al aan dat hij dieselauto’s waarvan het dieselfilter niet meer goed 

werkt, of waarvan het dieselfilter is verwijderd wilde aanpakken. 

Juli 2018 is hiervoor de wetgeving aangepast, maar het was nog niet mo-

gelijk om deze auto’s grootschalig te onderscheppen, omdat het ontbrak 

aan de juiste meetapparatuur (deeltjestellers). Daar lijkt nu een einde aan 

te komen. 

De RDW kondigde onlangs aan dat zij verwachten dat 100.000 tot 125.000 

auto’s het komende jaar op basis van het niet of niet goed functioneren van 

het roetfilter niet door de APK zullen komen. Bij deze auto’s moet een nieuw 

roetfilter geplaatst worden of moet het filter gereinigd worden. 

De stichting Duurzaam heeft een landelijk netwerk van bijna 100 garagebe-

drijven gecertificeerd, die dergelijke reparaties conform wetgeving uitvoe-

ren. Deze garages dragen het certificaat DPF-specialist en kunnen ook een 

certificaat afgeven voor de reparatie. Hiernaast zijn er ook bedrijven gecer-

tificeerd, die gespecialiseerd zijn in het reinigen van de DPF. Deze bedrijven 

dragen het certificaat DPF-Reconditioneringsbedrijf. 
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JONG GELEERD, OUD GEDAAN 
Door Roëlle Esselink

Niets is helemaal waar. 
En zelfs dat niet

Rob Lengkeek (72) is sinds jaar en dag schade-expert bij Lengkeek. Hij startte zijn loopbaan in 1973 en is er nog steeds 

niet klaar mee. Nog altijd is hij betrokken bij het vak. Niet omdat het moet, maar puur omdat hij het leuk vindt. 

Hij verricht hand- en spandiensten. En soms komen er nog wat specifieke verzoeken op hem af, waar hij zich 

dan graag mee bezighoudt.

Waarom ben je schade-expert geworden?

Ik zou me na militaire dienst inschrijven bij de Universiteit 

Utrecht om geologie of biochemie te gaan studeren. Dat 

liep anders. Mijn vader runde in die tijd een architecten-

expertisebureau in Rotterdam. De expertise-afdeling van 

dat bedrijf behandelde vanaf de oorlog molestschade voor 

de Rotterdamse Beurs. Omdat het er een drukke bedoening 

was vroeg mijn vader me of ik een paar maanden wilde as-

sisteren met wat typ- en uitzoekwerk. Daar was ik wel toe 

bereid. Een maand voordat ik me voor mijn studie zou gaan 

inschrijven, sprak hij me nog eens aan. Of het expertisevak 

meest haalbare kwaliteit voor schaderegeling voor de laagst 

mogelijke prijs ben je er namelijk nog niet. Dit is vaak wel 

een criterium, naar mijn idee, maar er moet ook budget over-

blijven om jonge mensen op te leiden, zodat ze zo scherp 

mogelijk worden. Wat bureaus nu wel kan overkomen, is de 

gedachte: o wee als je de aansluiting mist met de tenderuit-

komsten. Dat kan ineens grote invloed hebben op je perso-

neelsbeleid. Daarom: beschouw als aanbesteder het overall 

beeld goed, en laat naast kwaliteitsonderzoek ook het pres-

teren van bureaus in de afgelopen jaren wat nadrukkelijker 

meewegen.

Wat moet blijven zoals het is?

Ik vind wel dat tenders moeten blijven bestaan. Enkele de-

cennia geleden was men bij benoemingen namelijk vaak af-

hankelijk van een wisselende gunfactor. Tijdens het overleg 

tussen experts en opdrachtgevers werd er vaak geluncht en 

dan kon je achteraf gewoon aanwijzen wie er met wie ge-

luncht had. Want daar ging die ene grote schade dan naar 

toe. Dat is al jaren geleden, gelukkig. Nu is dat allemaal an-

ders geregeld.

 

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?

Een moeilijke vraag, want ik houd me eigenlijk nooit zo bezig 

met vooroordelen. Maar tijdens borrelpraat hoor je nog wel 

eens: schade-experts voor verzekeraars zijn er doorgaans 

op uit om voor een dubbeltje op eerste rang te zitten bij het 

vaststellen van een schade. Ook hoor je dan dat contra-ex-

perts er alleen maar op uit zijn om claims zo hoog mogelijk te 

stellen. Beide vooroordelen zijn in mijn ogen belachelijk. Al 

zijn er soms signalen dat met name een paar snippenschie-

ters het te bont maken met een niet-professionele manier 

van schaderegeling. Deze berichten halen dan ook de media 

wel eens, waardoor zulke vooroordelen al gauw ontstaan.

 

Werk je liever met ouderen of met jongeren?

Dat maakt voor mij geen enkel verschil. Mijn gehele leven 

lang trek ik al op met zowel ouderen als jongeren. Beide 

doelgroepen hebben in de omgang zo hun charme en uit-

dagingen.

 

Wat kunnen jongeren leren van senioren?

De ervaring van een houding waarmee je niet te snel en gre-

tig standpunten inneemt, maar waarmee je eerst in helikop-

terview rustig het slagveld beschouwt. Pas daarna komt het 

bepalen van de strategie aan bod. Dit is een ervaring die je 

je in de praktijk eigen moet maken, waarbij je steeds meer 

doorkrijgt hoe de hazen lopen. Als je net begonnen bent, 

ben je vaak impulsief. Jongeren moeten er oog voor hebben 

niet te snel een bepaalde richting uit te willen. 

 

En andersom?

De enorme vaardigheid en snelheid van jongeren met be-

trekking tot digitale tools maakt me blij en verwondert me 

soms. Ik kan prima met technologie uit de voeten hoor, maar 

die snelheid waarmee jongeren er mee omgaan, daar kan ik 

soms versteld van staan.

Wat is het mooist dat je hebt bereikt in het vak?

Dan noem ik toch mijn universitaire studie: de succesvolle 

afronding van mijn WO Master bij de faculteit natuurwe-

tenschappen op mijn 62e. Naderhand heeft het volgen van 

deze master me toch weer een boost gegeven bij bepaalde 

schaderegelingen. Het heeft me namelijk geholpen om nog 

meer een bepaalde denkhouding te ontwikkelen, een ma-

nier waarop je kwesties benadert. Het had ook positieve in-

vloed op mijn betrokkenheid bij workshops en lezingen voor 

diverse instellingen. 

Behalve dat ik bij bepaalde schades betrokken was, gebruik-

te ik fotografie bij de schaderegistraties. En om die beelden 

extra zeggingskracht te geven maakte ik ook gebruik van 

bijpassende muziek. Zo zijn mijn audiovisuals geboren, die 

ik nog steeds perfectioneer. Het accent begint overigens 

meer over te hellen naar een spirituele kant, want meer dan 

vroeger heb ik tegenwoordig tijd om na te denken over veel 

dingen in het leven. Over de plek van rampen, verdriet en 

leed in dat kader. En over hoe je daar dan het beste mee zou 

kunnen omgaan. De in 2016 overleden Canadese zanger en 

songwriter Leonard Cohen heeft in dit verband een perfecte 

song geschreven: ‘Anthem’. Weerkerend refrein daarin is dat 

er door alles in het leven een barst loopt, maar dat licht daar 

doorheen kan stralen. Zo houdt hij ons een spiegel voor: hoe 

om te gaan met imperfectie.

Ik heb daar met mijn schadebeelden, in de loop der jaren 

verzameld, een audiovisual van gemaakt. Het aparte is dat 

ik deze inmiddels op enkele rotarybijeenkomsten heb laten 

niets voor mij zou zijn. Ik had er inmiddels zoveel aan gero-

ken - zowel letterlijk als figuurlijk, met al die brandlucht - dat 

het me wel een uitdaging leek. Ik wilde echter eerst een on-

dergrond hebben. Daarom heb ik vooraf een vierjarige stu-

die bouwkunde aan de HTS gedaan. 

 

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?

Wat ik nooit meer vergeet, is de schaderegistratie op verzoek 

van de overheid bij de overstromingen in de uiterwaarden 

van de Maas in Limburg. Dit was in 1993. Onder auspiciën 

van het BCE (Bureau Coördinatie Expertiseorganisaties) - 

dat later het NIVRE is geworden - hebben we toen met een 

groep experts schades geregistreerd. Het onderscheid tus-

sen experts voor verzekeraars en contra-experts en alles wat 

daartussen zat viel weg. Je was als vakbroeders bezig met 

een klus. Een geweldige ervaring. We hadden het gezellig en 

zetten met elkaar de schouders eronder. Ik vond het mooi 

om met collega’s van andere bureaus nu puur en alleen de 

omvang van overstromingsschades op te nemen. Niet tegen 

elkaar, maar met elkaar. 

 

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

gekozen?

Zoals gezegd was ik echt vastbesloten om geologie of bio-

chemie te studeren, voordat ik die zomerbaan bij het bedrijf 

van mijn vader aannam. Het liep echter anders. 

Waaraan moet een goede collega voldoen?

Daar kan ik kort over zijn. Hij/zij moet integer zijn en weten 

waar ‘ie het over heeft. Hij/zij moet gevoel voor humor heb-

ben en relativeringsvermogen. Daarbij moet hij/zij de feiten 

goed van meningen weten te onderscheiden. Voor zulke col-

lega’s en concullega’s heb ik heel veel respect. 

 

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

Ik zou graag bij een aantal aanbesteders van tenders nog 

meer begrip en verantwoordelijkheidszin willen zien. Met de 

Schade bepalen? Aanschouw eerst rustig in 
helikopterview het slagveld

Rob Lengkeek
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zien, waarna er enkele dringende verzoeken kwamen om 

die te vertonen bij besloten begrafenisplechtigheden, als 

boodschap die een overledene ons wil voorhouden.

 

Voor wie ben jij grote leermeester?

Voor een leergierige kleinzoon die me geregeld confronteert 

met vragen waarop ik ook wel eens het antwoord schuldig 

moet blijven. 

Waar verbaas je je over?

Over het feit dat we in ons waterrijke landje nog steeds geen 

overheidssteun hebben gekregen om een landelijke catas-

trofedekking voor overstromingsrisico’s op poten te zetten, 

waar dit in het buitenland hier en daar al wel het geval is. 

Je wordt daar als burger niet toe verplicht, maar als je een 

brandpolis afsluit zit die dekking erin. Overigens zijn er in 

Nederland al wel wat oplossingen voorhanden om overstro-

mingsrisico’s te verzekeren, maar het kan en moet veel ro-

buuster. Hiermee zal ik wel weer een steen in het water van 

de Hofvijver gooien, maar dat maakt mij niet uit.

  

Wat is je favoriete bijeenkomst?

Die ligt in de privésfeer: sinds een jaar zwem ik met een 

van mijn broers het hele jaar door in natuurwater bij het 

Heerderstrand. We werden geïnspireerd door de Wim Hof-

methode, ook wel bekend als ‘The Iceman’. Ik vind het he-

lemaal super. Eind januari is het water ongeveer vijf graden 

en ik voel me energieker dan ooit. Deze bijzondere activiteit 

(en bijeenkomst) - in principe twee keer per week - met een 

zwemmaatje is echt mijn favoriet. 

 

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de 

laatste tijd?

Ik zie het vak heel breed. Schade-experts focussen zich door-

gaans vooral op het vaststellen van de omvang van schades 

en spreken zich daarnaast uit over de oorzaken. Maar het 

mechanisme achter deze schadeoorzaken heeft me altijd 

geboeid. Een heel opvallende vakgebeurtenis vond ik daar-

om het verhaal dat onlangs in de New York Times verscheen 

over de druk die vliegtuigfabrikant Boeing zou hebben uit-

geoefend op de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in 

Nederland. Deze was in 2009 belast met het toedrachtson-

derzoek naar het neerstorten van een vliegtuig van Turkish 

AIrlines bij Schiphol. De interactie tussen apparatuur die wel 

of niet goed werkt, in dit geval een hoogtemeter, en mense-

lijk handelen hierbij wordt na tien jaar weer in de schijnwer-

pers gezet. De politiek in Nederland stond er in ieder geval 

weer door op stelten. Dat vind ik wel bijzonder.

 

JONG GELEERD, OUD GEDAAN 

Wat is je levensmotto?

Ik heb er meer dan een. Een geliefde uitspraak tijdens lezin-

gen en presentaties: ‘Niets is helemaal waar. En zelfs dat niet.’ 

Het is een quote van Multatuli. Ik heb er altijd van gehouden, 

omdat het me de ernst van het leven hielp relativeren.

Een ander motto is het bekende adagium ‘Behandel een an-

der altijd zoals je zelf ook behandeld wilt worden.’ Het impli-

ceert: kijk nooit op een ander neer. 

Is er een vraag die jij mist? Zo ja, wat is die vraag?

Deze rubriek heet Jong geleerd, oud gedaan. Ik mis hierin 

nog de vraag: zou je, als je op je beroepsleven terugkijkt, 

dingen anders doen?

En wat is je antwoord op die vraag?

Natuurlijk ja. Wie maakt er geen fouten of blunders in zijn 

leven? Ik zou, als ik nu terugkijk, willen dat ik een evenwich-

tigere verdeling nagestreefd had tussen werk en privé. Nu 

sloeg deze verdeling vaak door naar de kant van het werk. 

Thuis kreeg ik dan vaak het verwijt dat ik ‘glazig’ keek. Dat 

kwam doordat ik met mijn gedachten nog bij het werk was. 

Een stabiele privésituatie is goud waard. Daar moet je in blij-

ven investeren. <

Geïnspireerd door de Wim Hof-methode, ook wel bekend als ‘The Iceman’, zwemt Rob Lengkeek sinds een 
jaar met een van zijn broers het hele jaar door in natuurwater. Foto werd gemaakt op 30 januari 2020 te 
Lauwersoog.                                                                                                                                                                                    (Foto Jacolien Lengkeek)

Voor jouw 
horecaonderneming
is gastvrijheid
heel gewoon.

Heb je een eetcafé, snackbar
of een andere buitengewone
horecaonderneming? 

Voor jou als horecaondernemer is het niet altijd
makkelijk om een verzekering te vinden die goed
aansluit bij jouw bedrijf. OOM verzekert het ongewone.
Zodat ook jouw horecaonderneming gewoon goed
verzekerd is. Ook wanneer je er even niet bent. 

www.oomverzekeringen.nl



53www.schade-magazine.nl

SCHADEBOULEVARD

EVEN VOORSTELLEN: 
HET NIEUWE BESTUUR 

VAN YOUNG INSURANCE

ROB TER MORS OFFICIEEL BENOEMD 
TOT UITVOEREND BESTUURDER 

BIJ DE VNAB

BCE
De meesters in digitale transformatie
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REAAL EN GEMBA IOT STARTEN PILOT 
TEGEN CONTAINERBRANDEN

Reaal is een pilot gestart om containerbranden te voorkomen. Jaarlijks 

ontstaat er voor 20 miljoen euro schade door containerbranden. Reaal en 

Gemba IoT hebben hiervoor een innovatieve oplossing ontwikkeld die con-

tainers monitort op onder andere locatie en temperatuur. De pilot is gestart 

bij de ijsbaan in Haarlem.

Ernst van Donselaar, Projectmanager bij Reaal: “Jaarlijks worden veel on-

dernemers slachtoffer van een containerbrand, waarbij de schade landelijk 

op 20 miljoen euro wordt geschat. In sommige gevallen wordt de schade 

door de betrokken verzekeraar niet gedekt, doordat een container te dicht 

bij het bedrijfspand is geplaatst. Dit was voor ons de aanleiding om te 

kijken hoe we ondernemers kunnen helpen om branden te voorkomen. 

Door voorlichting en het geven van tips proberen wij ondernemers bewust 

te maken van de risico’s, maar daarnaast willen we ondernemers ook een 

concrete oplossing bieden voor dit probleem.”

Rob ter Mors (56) is met ingang van 

1 maart 2020 benoemd tot 

Uitvoerend Bestuurder van de 

brancheorganisatie voor de zakelijke 

verzekeringsmarkt. Hij volgt hiermee 

Wim Span op, die sinds 2015 deze 

functie vervulde.

Na diverse commerciële rollen in 

verschillende industrieën, is Rob ter 

Mors in 2004 in de verzekeringsbran-

che gestart. Hij heeft vanaf dat moment bij Achmea gewerkt. Zijn laatste 

functie was Commercieel Directeur van de divisie Oudedagsvoorziening. 

 

Het Bestuur van de VNAB is verheugd over de komst van Rob ter Mors. Met 

het oog op zijn ervaring zal hij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 

de verdere ontwikkeling van de vereniging.Het vorige Young InSurance bestuur is 3,5 jaar geleden opgericht. De 

afgelopen periode is de netwerkorganisatie op zoek gegaan naar nieuwe 

bestuursleden. Eind januari werd het voltallige nieuwe bestuur bekendge-

maakt, waaronder drie nieuwe young professionals.

Met de komst van de nieuwe bestuursleden bestaat de groep uit zes young 

professionals waarvan drie nieuwe en drie inmiddels bekende gezichten 

die sinds mei 2019 al lid zijn van het bestuur. 

De in mei 2019 benoemde bestuursleden zijn Shalinie Baidjnath (Casualty 

Claims Adjuster bij Chubb), Soner Calim (expert Marine bij Sedgwick) en 

Sheralyn Heideman (advocaat aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bij 

Van Traa Advocaten).

De drie nieuwe bestuursleden zijn Zoewé Rozenblad (VNAB), Jan Pieter 

Uittenbroek (Houthof Advocatuur) en Mark van Hout (Broker AON 

Professional Services).

Binnen Young InSurance zijn de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter - Soner Calim

Secretaris - Sheralyn Heideman 

Vice Voorzitter en Externe relaties - Shalinie Baidjnath 

Marketing - Zoewé Rozenblad

Finance - Jan Pieter Uittenbroek

Event Planning - Mark van Hout 

Namens alle leden heeft Young InSurance inmiddels Denise Heijstek MSc 

(VNAB), Zeynep Bulut (Van Ameyde) en Kees Heijboer (Sedgwick) bedankt 

voor hun inzet en bijdrage aan de netwerkvereniging in de afgelopen jaren.  

 

V.l.n.r.: Jan Pieter Uittenbroek (Houthof Advocatuur), Zoewé Rozenblad (VNAB), Sheralyn 
Heideman (Van Traa Advocaten), Soner Calim (Sedgwick), Shalinie Baidjnath (CHUBB) en 
Mark van Hout (Broker AON Professional Services).
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AGENDA

 

 

 

Dinsdag 3 maart

• Workshop Verkeersrecht voor de schadebehandelaar, DFO, AG 

‘s-Heer Abtskerke

Woensdag 4 maart

• Workshop complexe aansprakelijkheidsrisico’s, DFO, Hoevelaken

Donderdag 5 maart

• Seminar Bedrijfsmatig omgaan met ICT, BCE, Bilthoven

• Low/no-code course, BCE, Bilthoven

Donderdag 12 maart

• Webinar Apparatuur met waterschade herstellen, AREPA

• Seminar Digitale transformatie van de serviceorganisatie, BCE, Nijmegen

Maandag 16 maart 

• 5-daagse geaccrediteerde opleiding Certified Fraud Examiner (CFE), IMF 

Academy,  Amsterdam

Woensdag 18 maart

• Workshop Cyberrisico, DFO, Hoevelaken

• 3-daagse training ISO 31000 Risicomanagement, IMF Academy, Utrecht

Donderdag 19 maart

• Robotsoftware (RPA) course, BCE, Bilthoven

Dinsdag 24 maart

• Building Holland (24 - 25 - 26 maart), RAI Amsterdam, Amsterdam  

Donderdag 26 maart

• Workshop Verkeersrecht voor de schadebehandelaar, DFO, Hoevelaken

Vrijdag 27 maart

• PIV congres, DeFabrique, Utrecht

Woensdag 1 april

• Financieel deskundige in civiele zaken (2 dagen), Universiteit Leiden, 

Leiden

Maandag 6 april

• Congres Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), 

Utrecht

Woensdag 22 april

• Financieel deskundige in civiele zaken (2 dagen), Universiteit Leiden, 

Leiden

Donderdag 30 april

• Verschijning SCHADE magazine 2-2020

Dinsdag 19 mei

• Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, Universiteit 

Leiden, Leiden

Woensdag 27 mei

• NARIM diner, B.Amsterdam, op uitnodiging voor sponsoren en leden

Donderdag 28 mei

• NARIM Congres, B.Amsterdam

Zie verder www.schade-magazine.nl/agenda. U kunt uw evenementen en opleidin-
gen aanmelden voor opname in de agenda door een e-mail te sturen aan redactie@
schade-magazine.nl (De redactie behoudt zich het recht voor aangemelde evene-
menten niet op te nemen; aan opname in deze agenda zijn geen kosten verbonden).

KENNISUPDATE BRANDVERZEKERING VERZORGD DOOR JPR ADVOCATEN 

Op donderdag 23 januari 2020 organiseerde JPR Advocaten in Utrecht een 

kennissessie over de brandverzekering. Advocaten Manon Pluymen en 

Pieter Leerink spraken over de zorgplicht van de assurantietussenpersoon 

bij dekkingsclausules en over toedrachtsonderzoek en bedrijfsvoering. 

Jurjen Burghgraef, risicodeskundige bij en directeur/oprichter van risicoin-

spectiebureau Burghgraef van Tiel & Partners deelde zijn ervaringen uit de 

praktijk met betrekking tot risico-inspecties. Prof. mr. drs. Marc Hendrikse 

behandelde het onderwerp expertisekosten en dominant cause. Hendrikse 

is hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht aan de Open Universi-

teit en tevens houder van de JPR Advocaten-leerstoel aldaar. Hij is tevens 

directeur van het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) en 

vice-voorzitter van de Geschillencommissie Kifid.

Prof. mr. drs. Marc Hendrikse

ORANGE SCHADE VLAARDINGEN EN HOOGVLIET SLUITEN AAN BIJ AHG

Door de aansluiting bij Autoschade Herstel Groep maakt Orange Schade 

onder andere gebruik van de collectieve kracht op het gebied van inkoop. 

Daarnaast wil het universeel schadeherstelbedrijf groeien door de inzet 

van centrale marktbewerking. 

“Aansluiting bij AHG helpt ons deze groei te realiseren en daarnaast als 

zelfstandig ondernemer te blijven functioneren, maar dan met alle voor-

delen die een keten biedt. Dat zijn voor ons de voornaamste redenen voor 

het partnerschap met AHG”, aldus Jacques van Gorp, eigenaar Orange 

Schade. Guus van Dreven, algemeen directeur AHG: ”Orange Schade is 

een ambitieus schadeherstelbedrijf en een mooie toevoeging voor ons 

netwerk.”

SCHADEBOULEVARD

HDI GROUP NEEMT PERSEUS TECHNOLOGIES GMBH OVER

De HDI Group heeft het Berlijnse Perseus Technologies GmbH overgeno-

men. De start-up heeft zich gespecialiseerd in het voorkomen van cyber-

risico’s en het verlenen van noodhulp op cybergebied. 

De overname stelt de HDI Group in staat om naast andere diensten uit één 

hand ook cyberverzekeringspolissen en cybersecurity-concepten aan te 

bieden. Het doel is om het bedrijfsmodel van Perseus doorlopend te ont-

wikkelen. Het bedrijf blijft onder leiding staan van Richard Renner, die sinds 

november 2018 de Managing Director van Perseus is.

Lees ook de berichten  op onze website: www.schade-magazine.nl/nieuws

LSA SYMPOSION: 
ER IS RUIMTE 

VOOR VERBETERING

Op 31 januari 2020 vond het 31e LSA Symposion plaats in Ermelo met 

als thema: LSA Revisited, welke lessen zijn er nog te leren? 

LSA voorzitter Armin Vorsselman opende het congres op ludieke wijze 

met behulp van een overheadprojector en sheets. Dagvoorzitter Ton 

Hartlief toonde met zijn inleiding het juridische perspectief en dankzij 

zijn goede ‘timekeeping’ was er voldoende gelegenheid voor discus-

sie en vragen. Vervolgens kwamen er diverse wetenschappers aan het 

woord om hun visie te geven over onderwerpen als causaal verband, 

persoonsaantastingen, Wet afwikkeling Massaschade, begroting bij per-

sonenschade en medische aansprakelijkheid. Mondo Leone vormde met 

zijn schatgraversavontuur de hilarische rode draad van de dag.

Aan het eind van de dag kwamen twee artsen vertellen over de impact 

van een tuchtklacht. Beide artsen waren erg open en eerlijk over hun 

ervaring. Zij pleitten met name voor meer communicatie. 

De dag werd afgesloten door de dagvoorzitter met de conclusie dat 

ons vakgebied altijd in beweging is, maar er in ieder geval de afgelopen 

jaren progressie is geboekt. Er is echter altijd ruimte voor verbetering. 

In de letselschadespecial die in april verschijnt zal een groot verslag van 

dit Symposion opgenomen worden.

CORONAVIRUS UITGESLOTEN 
VAN DEKKING

Bedrijven die een annuleringsverzekering voor evenementen willen 

afsluiten, zullen geen dekking meer krijgen bij een nieuwe uitbraak 

van het coronavirus, aldus de industrie. De verzekeraars haasten zich 

om de epidemie uit te sluiten van hun polissen. 

De Grand Prix van Shanghai en het mobiele wereldcongres in Bar-

celona behoren tot de sportevenementen en grote conferenties die 

worden geannuleerd als gevolg van het virus.

Lees de rest van het artikel op de website van SCHADE magazine.
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Er heeft een wijziging plaatsgevon-
den in de directie van Expertisebu-
reau Arntz | van Helden. Directeur 
Divisie Landmaterieel Mark van 
Hamersveld heeft per 1 januari 
jl. zijn functie overgedragen aan 
Sjoerd Krijgsman. Per gelijke datum is Mark van 
Hamersveld als Adjunct Directeur toegetreden 
tot de algemene directie van het ex-
pertisebureau. Arntz | van Helden is 
gespecialiseerd in schade-expertise, 
taxaties en regres in alle technische 
schadedisciplines. Samen met Al-
gemeen Directeur René van Dijk en 
Directiesecretaresse Miranda Versteeg vormen 
Van Hamersveld en Krijgsman het MT.

Ron van Oijen (foto) heeft met in-
gang van 31 januari 2020 zijn functie 
als Chief Executive Officer van VIVAT 
neergelegd. In afwachting van de 
benoeming van een nieuwe voor-
zitter van de Raad van Bestuur, is 
Maarten Dijkshoorn tijdelijk de afgevaardigde 
van de Raad van Commissarissen.

Gerwin van Eldik werkt sinds 
januari als Broker Co-Assurantie bij 
Mandaat Assuradeuren/Heilbron 
Assurantiën. Gerwin, die nu ca. 12,5 
jaar werkzaam is in de verzekerings-
wereld, werkte hiervoor gedurende 
vijf jaar als Underwriter Marine bij Achmea. Ooit 
begon hij zijn carrière in de verzekeringswereld 
als relatiebeheerder/clientmanager bij een lokale 
adviseur.  Vervolgens werkte hij 5 jaar als con-
sultant/broker bij verzekeringsmakelaar Kroller 
Boom. 

Na een periode van ruim 13 jaar bij 
Aon heeft Adri van Leeuwen be-
sloten het Willis Towers Watson CRB 
(Corporate Risk and Broking) team 
in de Benelux te versterken. Adri 
begint op 1 maart 2020 als Directeur 
Volmachtbedrijf. Hiermee opent Willis Towers 
Watson een nieuw hoofdstuk en investeert zij in 
faciliteiten, panels en volmachten.

Robert Otto is per 21 januari 2020 
benoemd tot lid van de Raad van 
Commissarissen van Achmea Bank. 
Hij volgt Bianca Tetteroo op, die 
tegelijkertijd terugtreedt. Robert 

pertise gaat hij de afdeling Aansprakelijkheid en 
Technische Varia versterken en zal zich met name 
bezighouden met CAR- en Aansprakelijkheidsza-
ken. Bij zijn vorige werkgever heeft Maarten zich 
tevens gespecialiseerd in Rechtsbijstandszaken.
 
Per 1 januari is Dominic Vonk bij 
Lengkeek in dienst getreden als Ac-
countmanager. Dominic heeft uitge-
breide ervaring als Accountmanager 
en was de afgelopen jaren in dienst 
bij CED. Dominic zal zich bij Lengkeek vooral 
richten op de bediening van de bestaande en 
nieuwe klanten binnen Taxaties & Inspecties.

Per 1 januari is Klaas Brand toe-
getreden tot het directieteam van 
Vanderwal&Joosten (VWJ). Het 
directieteam bestaat nu uit vier 
leden, te weten Gerrit Taal (directie-
voorzitter), Sydney Boogaard (financieel), Jurjen 
Witte en Klaas Brand. Klaas is in 2018 mede-
aandeelhouder geworden en daarmee tevens 
toegetreden tot het managementteam. 

Han Das heeft besloten per 1 juli 
2020 zijn werkzaamheden bij Willis 
Towers Watson na 21 jaar dienstver-
band te beëindigen. Hij heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de 
uitbouw van de dienstverlening en 
groei van de verzekeringsportefeuille, met name 
door zijn rol binnen zijn team in Beverwijk, zijn 
bijdrage in het Management Team en zijn functie 
van statutair directeur van Willis B.V.
 
Niels Zijderveld maakt de overstap 
naar FRISS. Na ruim zeven jaar te 
hebben gewerkt als Sales Director 
bij Guidewire, Inc., de toonaange-
vende leverancier van core systemen 
voor schadeverzekeraars, zal Niels 
voortaan als Chief Commercial Officer aan het 
hoofd staan van de afdelingen Sales en Marke-
ting van FRISS.

Gerben Everts treedt dit jaar terug 
als bestuurslid van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM). Everts 
blijft lid van het AFM-bestuur tot 
12 mei 2020. Daarna is vanwege 
zijn oriëntatie op de arbeidsmarkt 
een afkoelingsperiode van zes maanden van 
toepassing. Zijn tweede bestuurstermijn eindigt 
in november 2020.

2015 lid van de Raad van Bestuur. Zij is binnen 
de RvB verantwoordelijk voor Zilveren Kruis, 
Achmea IT, Achmea Pensioenservices, Achmea 
Investment Management en Syntrus Achmea 
Real Estate & Finance.

Shirley Abdoelhafiezkhan is per 1 
december 2019 in dienst getreden 
bij CED. Daarmee versterkt CED zijn 
team van account directors. Shirley 
heeft brede ervaring in zowel ac-
countmanagement als business development en 
heeft haar sporen verdiend binnen de financiële 
sector bij onder andere Aon, Aegon en Meeùs. 

Annemiek van Melick is per 1 
januari 2002 toegetreden tot de 
Raad van Bestuur en benoemd tot 
Chief Financial Officer (CFO) van a.s.r. 
Zij is de opvolger van Chris Figee, 
die per 1 februari 2020 naar KPN is 
vertrokken. Annemiek (1976) was tot september 
2019 lid van de Raad van Bestuur en CFO van de 
Volksbank. Daarvoor was zij o.a. Chief Financial 
& Risk Officer van SNS Retail Bank en Director 
Corporate Strategy en M&A bij SNS REAAL. 

Adfiz-lid en vice-voorzitter Roger 
van der Linden (48) is in december 
benoemd tot voorzitter van Adfiz. 
Met Van der Linden heeft Adfiz op-
nieuw een ondernemer uit de eigen 
kring, met een lange ervaring in het 
vak en binnen de vereniging, en met een breed 
netwerk in Nederland en in Europa.

Binnen het directieteam van ARAG 
is directeur Carola Wijkamp-Herm-
sen vanaf 1 februari jl. ook verant-
woordelijk voor Commercie, naast 
haar huidige verantwoordelijkheid 
voor de afdelingen Verzekeringen 
en Marketing. De uitbreiding van haar taken is 
een logisch gevolg van het vertrek van Arjan 
Hakkennes, Chief Commercial Officer, die in goed 
onderling overleg met ARAG heeft besloten om 
zijn loopbaan elders voort te zetten. 
 
Per 1 januari 2020 heeft Paul 
Schenk de leiding op zich genomen 
van DEKRA in Nederland. Als eerste 
Head of Country van DEKRA Ne-
derland gaat hij zich bezighouden 
met het general management en 
zal hij zich toeleggen op samenwerking tussen 
de verschillende DEKRA bedrijven binnen de 
Nederlandse grenzen.

Per 1 januari is Mirjam van Laar in 
dienst getreden als schade-expert 
Brand bij Hanselman Expertise. 
Mirjam heeft al een aantal jaren 
ervaring in de branche als schade-
expert. Ze werkte voorheen als 
schade-expert bij Dekra Claims en Expertise en 
daarvoor bij een financieel advieskantoor.

Per 1 januari jl. is Eelco Ouwerkerk 
gestart als Managing Director bij 
Aon Global Client Network (AGCN) 
& Far East Group. Het AGCN team is 
gespecialiseerd in het onderhande-
len over wereldwijde Programma’s, 
het verstrekken van advies en het leveren van 
innovatieve oplossingen en diensten aan multi-
nationale cliënten.

Fred Vonk is per 1 januari in dienst 
getreden bij Ergo verzekeringen 
als Senior Underwriter Liability. 
Hij startte zijn carrière als under-
writer bij Ansvar Verzekeringen, 
daarna heeft hij ruim negentien jaar 
gewerkt bij Delta Lloyd en de laatste jaren was 
hij Senior acceptant Bedrijfsaansprakelijkheid bij 
Markel International.

Na ruim 22 jaar leiding te hebben 
gegeven aan Voogd & Voogd heeft 
Bas de Voogd (1963) besloten terug 
te treden als CEO per 1 maart 2020. 
In de toekomst blijft Bas de Voogd 
betrokken bij de Voogd & Voogd Group B.V. door 
zijn aandeelhouderschap en zijn nieuwe rol als 
Voorzitter van de Raad van Commissarissen. In 
deze rol zal hij zich in het bijzonder richten op 
de strategie en de innovatie van diensten voor 
klanten van het bedrijf.
Hij draagt het stokje over aan de huidige CFO/
COO van Voogd & Voogd Michael 
de Nijs (1968) die per 1 maart 2020 
de nieuwe CEO van de full service 
provider op het gebied van schade-
verzekeringen wordt. Naast Bas de 
Voogd zijn ook Michael de Nijs en 
Five Arrows Principal Investments 
(Rothschild & Co) aandeelhouder van Voogd & 
Voogd Group B.V.

Per 1 januari kent BosBoon 
Expertise in Eindhoven twee 
nieuwe medewerkers: Astrid 
Sanders en Maarten de Valk. 
Astrid Sanders (30) versterkt de 
binnendienst van de Personenschade-afdeling. 
Zij heeft onder andere ervaring opgedaan als 
secretaresse bij een advocatenkantoor, als office-
manager bij een internationaal bedrijf en als bin-
nendienstmedewerker op de Personenschade-
afdeling bij Sedgwick.
Ing. Maarten de Valk NIVRE-re (45) is in 2011 in 
het expertisevak gestapt. Binnen BosBoon Ex-

Dan Gumpright is als Global VP 
Products in dienst getreden bij Friss. 
Dan heeft bijna tien jaar bij BAE 
Systems gewerkt, waarvan enkele 
jaren als hoofd Insurance Product 
Management. Dan spreekt regelma-
tig als opinieleider tijdens verzekeringsconferen-
ties wereldwijd.
 
Per 1 januari is Chris Honig als 
Director Broking & Claimsmanage-
ment in dienst getreden bij VLC & 
Partners. Binnen VLC & Partners ver-
sterkt Chris het Riskbedrijf en zal de 
strategie op het gebied van riskmanagement en 
inkoop op de markt voor schadeverzekeringen 
verder vormgeven. 
 
Per 1 november jl. versterkt Janneke 
Kruijswijk Jansen het team van WIJ 
Advocaten. Het kantoor is daarmee 
uitgebreid naar een totaal van 11 
advocaten. Janneke is gespeciali-
seerd in personenschadezaken en adviseert en 
procedeert over onder meer reisongevallen, 
werkgeversaansprakelijkheid, medische aanspra-
kelijkheid en verkeersongevallen.
 
Begin december heeft de algemene 
ledenvergadering van de VNA 
Renate Hemerik unaniem benoemd 
tot voorzitter. De ledenvergadering 
is van mening dat Renate Hemerik 
in deze rol de VNA de komende jaren verder kan 
brengen in de dynamische en uitdagende tijden 
die de sector voor de boeg heeft. 

Nina Roodbeen-Jeuring (37) is met 
ingang van 1 januari jl. benoemd tot 
Senior Jurist bij de VNAB. Nina heeft 
tien jaar ervaring in de branche en 
is werkzaam geweest bij Nassau 
Verzekeringen, HDI en Markel als 
Claims Handler en Underwriter. Het laatste jaar is 
Nina werkzaam geweest als Performance Advisor 
bij HDI. 

Raymond Endenburg (48) is op 1 
januari jl. begonnen in zijn nieuwe 
functie van directeur Verzekerd 
Pensioen bij Aegon Nederland. Hij 
was verantwoordelijk voor het ac-
countmanagement in het pensioen-
bedrijf van Aegon en volgt nu Paul Everloo op. 
Raymond studeerde rechten in Leiden en kwam 
daarna in dienst van Nationale-Nederlanden. 
 
Na 8,5 jaar bij Dirkzwager advocaten 
& notarissen te hebben gewerkt 
als advocaat Aansprakelijkheid, 
Letselschade & Verzekeringsrecht, 
is Peter van Huizen in Arnhem een 
eigen kantoor begonnen onder de 
naam Salva Schaderecht. Peter is in 2010 begon-
nen als juridisch medewerker bij de Rechtbank in 
Amsterdam. In mei 2011 maakte hij de overstap 
naar Dirkzwager advocaten & notarissen.

Frans van der Ent treedt in het 
voorjaar van 2020 terug als voorzit-
ter van de divisie Pensioen & Leven 
van Achmea. Het directieteam wordt 
hiermee kleiner en dat is in lijn 
met de service-book strategie van 
Achmea. In onderling overleg is besloten dat Van 
der Ent, die ruim twaalf jaar bij Achmea werkte, 
zijn loopbaan voortzet buiten het bedrijf. 

NN Group heeft Kees van Kalveen 
(1971) benoemd als Chief Financial 
Officer (CFO) van Nationale-Neder-
landen Bank. Hij was CFO ad interim 
en Head of Treasury bij NN Bank. Van 
Kalveen volgt hiermee Sandra van 
Eijk op, die in juli 2019 benoemd is als CFO van 
NN Schade & Inkomen.

Mark Geubbels is per 16 december 
2019 benoemd tot directeur Finance 
& Risk van Achmea Bank. Geubbels 
werkte sinds 2016 bij Achmea Bank 
als senior manager Balanssturing 
& Financial Risk. Hij werkte eerder 
onder andere bij Rabobank en ABN AMRO. De 
nieuwe statutaire directie van Achmea Bank 
bestaat nu uit Pierre Huurman (voorzitter) en 
Mark Geubbels. 

Per 1 december jl. is Cindy Frishert 
bij Markel International in dienst 
getreden in de functie van Manager 
Beroepsaansprakelijkheid. Cindy 
heeft jarenlange ervaring binnen 
de verzekeringsbranche op het gebied van Be-
roepsaansprakelijkheid. Zo heeft zij onder ander 
gewerkt bij Nationale Nederlanden en Marsh 
Nederland.
 
Victor Insurance Holdings, ’s werelds 
grootste volmachtbedrijf, heeft Fred 
Willemze (58) per 16 december 
benoemd tot algemeen directeur 
van Victor Insurance Nederland. 
Willemze behoudt tevens zijn rol 
als Director Strategic Partnerships voor Victor 
Insurance International. Fred Willemze is 39 jaar 
werkzaam in de verzekeringswereld en heeft di-
verse leidinggevende functies bekleed bij Marsh, 
Mercer Marsh Benefits, XL en Achmea. 

Tijdens de Buitengewone Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders 
hebben de aandeelhouders medio 
december ingestemd met de benoe-
ming van Lex Kloosterman tot lid 
van de Raad van Commissarissen van Achmea. 
Lex Kloosterman volgt Joke van Lonkhuijzen op, 
die dit voorjaar terugtrad als commissaris. Zijn 
benoeming geldt voor een periode van vier jaar 
en is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. 
Daarnaast is Bianca Tetteroo met 
ingang van 1 januari jl. benoemd tot 
vicevoorzitter van de Raad van Be-
stuur. Bianca Tetteroo trad in 2009 in 
dienst bij Achmea en is sinds medio 
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Per 1 februari 2020 is Niels 
Mastenbroek (34) toege-
treden tot DUPI Underwri-
ting Agencies als Underwri-
ter CAR/Engineering. Niels 
komt bij RSA vandaan, waar 
hij sinds 2018 Underwriter Construc-
tion, Engineering & Renewable Energy 
was en vanaf 2012 als Junior Underwri-
ter respectievelijk Underwriting Trainee 
bij de afdeling RSA Engineering in 
dienst kwam. 

Prof. dr. Olaf Sleijpen is 
per 1 februari jl. benoemd 
tot lid van de directie van 
De Nederlandsche Bank. 
Sleijpen was voorheen di-
visiedirecteur bij DNB. Hij is 
in zijn nieuwe functie als directielid met 
de portefeuille Monetaire Zaken verant-
woordelijk voor o.a. economisch beleid 
en onderzoek, financiële stabiliteit, 
financiële markten, betalingsverkeer en 
statistiek. 

Schade-expert Juan 
Christoffels is per 1 januari 
2020 onder de naam JPE 
Maritime BV voor zichzelf 
begonnen. Vanuit deze 
besloten vennootschap 
werkt hij als schade-expert op marine-
gerelateerde verzekeringsschaden ex-
clusief voor technisch expertisebureau 
Arntz | van Helden. Daarnaast verstrekt 
hij onder eigen noemer als consultant 
technische adviezen aan rederijen en 
bedrijven. Hij was voorheen als direc-
teur verbonden aan BMT Netherlands.

Wim Span is per 1 februari 
2020 teruggetreden als Uit-
voerend Bestuurder van de 
VNAB. Met het vertrek komt 
een einde aan vierenhalf 
jaar directeurschap van 
Wim Span. Het Bestuur van de VNAB is 
in het afgelopen najaar gestart met een 
opvolgingsprocedure en hoopt in het 
eerste kwartaal van dit jaar de nieuwe 
Uitvoerend Bestuurder van de VNAB 
tijdens een extra Algemene Ledenver-
gadering te kunnen benoemen. 
 
Angel Hoover is vanaf 
begin februari de nieuwe 
Head of Benelux van Willis 
Towers Watson. Hoover is 
gevestigd in Amstelveen en 
begint met onmiddellijke 
ingang aan haar nieuwe functie, onder 
voorbehoud van goedkeuring door de 
toezichthouder. Haar focus ligt op het 

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

is sinds augustus 2015 lid van de Raad 
van Bestuur van Achmea en sindskort 
verantwoordelijk voor Achmea Bank. 
Daarnaast omvat zijn portefeuille de 
buitenlandse Operating Companies, de 
divisie Pensioen & Leven, InShared en 
Human Resources. 

V.l.n.r.: Wim Hekstra, Anke Schlichting, 
Willem Horstmann, Boaz Magid, Maarten 
Edixhoven, Clim Parren, Anne-Marie Roth.

Boaz Magid (41) wordt per 1 april 
de nieuwe Chief Financial Officer van 
Aegon Nederland. Hij is op dit moment 
al Chief Investment Officer (CIO). De hui-
dige CFO van Aegon Nederland, Rutger 
Zomer (50), heeft besloten dat dit het 
moment is om na twaalf jaar Aegon te 
verlaten.

Anke Schlichting (50), Chief Techno-
logy Officer, treedt tevens toe tot de 
statutaire directie van Aegon Neder-
land. Haar CTO-takenpakket wordt 
bovendien uitgebreid met de rol van 
Tranformation Officer. Naast deze be-
noemingen zijn ook drie andere keuzes 
gemaakt. 

Anne-Marie Roth (42) heeft Maarten 
van Luijn opgevolgd als directeur Juri-
dische Zaken van Aegon Nederland. Zij 
was hiervoor de Company Secretary van 
Aegon N.V.
Clim Parren (39) volgt per 1 februari 
Rob Spuijbroek op als Chief People 
Officer (CPO). Rob wordt Global Head 
executive staffing voor Aegon N.V. 
Wim Hekstra (49) wordt Chief Opera-
ting Officer voor heel Aegon Nederland. 
Hij was dat al voor Aegon Zakelijk en 
heeft nu ook het Particuliere bedrijf 
onder zijn hoede gekregen.

Clim, Anne-Marie, Boaz, Wim en Anke 
zijn alle vijf op dit moment al werkzaam 
bij Aegon. Hun benoemingen zijn het 
gevolg van zorgvuldige succession 
planning en talentontwikkeling. Wil-
lem Horstmann (Chief Risk Officer) en 
Maarten Edixhoven (CEO) blijven op 
hun post.
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implementeren van de strategische 
visie van het bedrijf en het verder 
verhogen van de klanttevredenheid 
in de Benelux.
Joris Wonders is begin februari 
benoemd als Head of T&R voor 
West-Europa van Willis Towers, 
een rol waar hij eerder samen met 
Hoover invulling aan gaf. Wonders 
heeft een aantal leidinggevende 
rollen bekleed voor T&R, waaronder 
Rewards Line of Business Leader 
voor West-Europa en EMEA Practice 
Leader for Rewards. 
 
Per 1 februari 2020 is 
Soner Calim overge-
stapt naar de exper-
tise branche en is hij 
gestart bij Sedgwick 
Marine MCL. Soner zal zich met 
name bezighouden met Logistieke 
Protectie Polissen en Vervoerder 
Aansprakelijkheid. Binnen de ver-
zekeringswereld heeft Soner sinds 
1 januari 2018 ervaring opgedaan 
als Schadebehandelaar Transport 
bij een grote internationale ver-
zekeraar. Sinds mei 2019 is Soner 
bestuurslid van Young InSurance 
Nederland. Per 1 januari 2020 ver-
vult hij de rol van voorzitter.

Op 1 februari jl. is ir. 
Kim Steeghs aan de 
slag gegaan als Taxa-
teur Verzekeringen bij 
Troostwijk. Kim komt 
bij de Summa Groep 
vandaan, waar zij relevante werker-
varing opdeed in het uitvoeren en 
verwerken van risico-inventarisaties 
voor MKB, VVE’s en bedrijfsverza-
melgebouwen. Daarnaast voerde zij 
in het verleden herbouwwaardebe-
palingen op locatie en op afstand 
voor bedrijven en particulieren.

Na 10 jaar te hebben 
bijgedragen aan de 
verdere digitale en 
commerciële ontwik-
keling van CED, treedt 
directeur CED Solutions 
Robin Roest per 1 maart als direc-
teur in dienst bij studentenhuisves-
ter DUWO in Den Haag.

 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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Scheepvaart en techniek

Aansprakelijkheid en 
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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.
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Restoring Confidence 
in Your Equipment

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 drie divisies, elk met een eigen expertise:

• AREPA Reconditionering staat voor de beredding en reconditionering van 
techniek na calamiteiten. Ook voert AREPA preventieve reiningswerkzaamheden 
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
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