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Wie had dat gedacht? Drie jaar geleden mocht ik voor mijn voorganger 

Jan Schrijver een bijdrage leveren aan de Vrouwenspecial. En nu breng 

ik er zelf een uit. En wat voor een! Geen halfbakken gedoe (sorry Jan), 

maar een editie waarin we – het vrouwelijke redactieteam – nu eens 

alleen maar vrouwen aan het woord laten. In de eerste plaats natuurlijk 

omdat ze vrouw zijn. Maar ook – of beter nog ‘juist’ – omdat ze iets inte-

ressants te melden hebben. Over hun vak, over het leven, over zichzelf. 

En ja, ik heb wel wat clichés gehoord waar we met elkaar hartelijk om 

hebben gelachen. Want ja, mannen kunnen – in tegenstelling tot vrou-

wen – niet multitasken of iets vinden ook al ligt het voor hun neus. 

Allemaal waar. Maar daarnaast heb ik ook gesprekken gevoerd met 

superleuke en interessante vrouwen die mij nieuwe inzichten hebben 

gegeven. Want je hoeft als vrouw blijkbaar niet al die ballen in de lucht 

te houden. Nee, keuzes maken. Dat is belangrijk. Maak je die niet, dan 

kom je geheid in een spagaat terecht. En zit het soms toch nog een 

beetje tegen, wees daar dan open over. Maak het bespreekbaar. Je zult 

merken dat anderen begrip hebben voor jouw situatie als je jouw zor-

gen deelt. Zo maak je het voor jezelf – en voor je omgeving – alleen 

maar gemakkelijker.

Wat ik ook geleerd heb is dat je jezelf mag zijn. Nee, moét zijn. Dat het 

uiteindelijk helemaal niet goed is om je alsmaar aan te passen aan an-

deren. Want dat is wat velen van ons doen. Mensen hebben nou een-

maal die neiging. Iedereen wil er immers bij horen. Maar nu blijkt uit 

een boek van professor Brown dat aanpassing het gevoel om erbij te 

horen juist in de weg staat. Pas je je aan, dan doe je je immers anders 

voor dan je daadwerkelijk bent. Wil je het gevoel hebben dat je er echt 

bij hoort, dan moet je echter juist jezelf kunnen zijn. Dus: als jij kan ac-

cepteren dat je bent wie je bent met al jouw zogenaamde imperfecties 

dan word je een gelukkiger mens. Dat accepteren zal niet gemakkelijk 

zijn, maar wel de moeite waard, want – en hier geloof ik heilig in – geluk 

trekt geluk aan. 

Je krijgt niet wat je wilt hebben, maar wat je bent. 

Je krijgt wat je bent

www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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Haar grootste wens: een digitale boekenplank voor de branche

Where law meets business
Het is professioneel gezien haar grootste wens: een digitale boekenplank creëren waar verzekeraars en makelaars 

alle kennis kunnen vinden die zij nodig hebben om claims te kunnen beoordelen en hun klanten te kunnen bedienen. 

Hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen Mop van 

Tiggele is tevens raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bekleedt diverse redactie- en 

bestuursfuncties en is lid van het Tuchtcollege van het NIVRE. En daarnaast is ze ook nog eens echtgenote en moeder van 

drie zoons.

Door Cindy van der Helm
Fotografie Cindy van der Helm

Een interview met Hoogleraar Verzekeringsrecht Mop van Tiggele. We spreken elkaar bij haar thuis, in de voortuin aan de Rotte. “Een foto? Pfoeh. Zullen we dat anders gewoon even in 
de achtertuin doen?”  

Mop van Tiggele studeerde Privaatrecht en startte haar we-

tenschappelijke carrière als docent aan ‘haar’ Erasmus Uni-

versiteit. De groeicurve van de eerste jaren was steil. Kort na 

het afronden van haar proefschrift, zelfs nog vóór de verde-

diging ervan, was zij al aangenomen als Hoogleraar Verze-

keringsrecht aan de Radboud Universiteit. En drie jaar later 

kwam er een leerstoel vrij aan de Erasmus Universiteit die zij 

ook wist te bemachtigen. Met als gevolg dat zij al geruime 

tijd twee van de vijf beschikbare leerstoelen bezet houdt. Ze 

doet het goed want ze gaat in Nijmegen om de vijf jaar op 

de weegschaal en is net voor de derde keer benoemd. De 

aanstelling in Rotterdam daarentegen is een zogeheten ‘or-

dinariaatsaanstelling’. Een vaste aanstelling dus. “Het hoog-

leraarschap is geweldig”, aldus Mop. “Juist de mix van onder-

wijs en onderzoek vind ik heerlijk. Ik hou van lesgeven, maar 

geniet er ook enorm van om stil in mijn eentje te denken en 

te schrijven. Want stiekem kan ik best saai en bedachtzaam 

zijn. Ik kan soms tijden broeden op een vraagstuk. En dat 

moet ook in ons vakgebied. Als je een standpunt inneemt 

en dat standpunt klopt niet, dan kunnen anderen daar last 

van hebben.” 

Pracht van een samenwerking
Omdat je in Nederland tot dan toe alleen maar losse vak-

ken Verzekeringsrecht kon volgen is met de invoering van 

de masterstructuur in 2009 de master Aansprakelijkheid en 

Verzekering opgezet. “Er is zo’n duidelijke samenhang tus-

sen aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht dat we ervoor 

gekozen hebben de rechtsgebieden in één master te com-

bineren. Prof. Lindenbergh en ik bieden een heel jaar Aan-

sprakelijkheid en Verzekering en dat kan ook. De vakken zelf 

rechtvaardigen die aandacht, maar ook de samenhang is in-

teressant. Het aansprakelijkheidsrecht zou er nooit zo uitge-

zien hebben als er geen verzekeringen waren geweest. Ver-

zekeringsdekking is voor de rechter – al dan niet benoemd 

in zijn overwegingen – vaak een factor van belang. De mas-

ter A&V is een intensieve master die jaarlijks door maximaal 

25 studenten gevolgd kan worden. Ook al zijn er ieder jaar 

veel meer aanmeldingen, toch maken wij een selectie. Voor 

ons is het belangrijk dat studenten gecommitteerd zijn, 

maar ook proberen wij voor ons te zien of zij in onze wereld 

mee zouden kunnen draaien. Dat is van belang omdat bin-

nen onze master een pracht van een samenwerking met  ‘de 

praktijk’ geldt. Where law meets business: er vinden bedrijfs-

bezoeken plaats. Studenten lopen bovendien een maand 

lang stage bij een advocatenkantoor en een maand bij een 

makelaar, expertisebureau of verzekeraar.“

Heerlijk vak
Mop vindt het heerlijk om te doceren. En is daar goed in. Of 

ze nu voor een collegezaal vol studenten of een groep rech-

ters staat, ze neemt haar publiek mee door het verhaal rustig 

op te bouwen. Door voorbeelden te geven. Zo weet ze zeker 

dat iedereen van dezelfde uitgangspunten uitgaat. Dat ze 

niemand onderweg verliest. Ze kan zich helder uitdrukken 

en weet haar enthousiasme over het vak over te brengen 

op anderen. En dat is ook direct haar kracht. Het slagings-

percentage van de master ligt al enige jaren op 100%. Niet 

verwonderlijk dat studenten met haar weglopen. 

“Het is mooi om te zien met welke verwachtingen studenten 

bij ons binnenkomen en hoe ze uiteindelijk de universiteit 

verlaten. Tijdens de wervingsronde wil ongeveer een derde 

van de studenten letselschade-advocaat worden. Van het 

verzekeringsrecht hebben ze weinig verwachtingen; op zijn 

best zijn ze ‘neutraal’ te noemen. Ze kennen het, het is een 

deel van het onderwijsaanbod, maar leven doet het nog niet 

voor ze. Ik vind het de kunst ze te laten zien hoezeer (ook) 

verzekeringsrecht altijd over iets of iemand gaat. Hoe inte-

ressant het is. 

Kennis van het vakgebied is zo 
belangrijk

En als de cijfers laten zien dat er uiteindelijk – gemiddeld, 

na elf masterjaren – toch zo’n derde van onze uitstroom bij 

een makelaar of verzekeraar terechtkomt, dan doen we dat 

goed. Ik vind het ook van belang dat kennis op die plaatsen 

uiteindelijk geworteld raakt. Ik denk te weten dat maar wei-

nig verzekeraars en makelaars een heuse bibliotheek of toe-

gang tot een online informatieportal hebben. En dat terwijl 

kennis van het vakgebied juist zo belangrijk is. Hoe kan je 

een claim nou goed beoordelen of je klant goed van dienst 

zijn als je niet weet wat er geschreven wordt?”

Increasing the body of knowledge
“Ik schrijf veel. Dat hoort nu eenmaal bij mijn werk. Ik neem 

standpunten in en verwoord die in artikelen. Ook dat hoort 

bij mijn werk: ‘increasing the body of knowledge’. Het is de 

bedoeling dat je als onderzoeker iets toevoegt aan het al be-

schrevene. De doelgroep is daarbij divers; je schrijft voor de 

rechterlijke macht, de advocatuur, de wetgever. Maar zeker 

ook, dat hoop je tenminste, voor de branche zelf. Natuurlijk 

kan iedere partij in iedere zaak weer een eigen standpunt 

innemen, maar soms is zo’n standpunt niet te handhaven. 

Als wetenschapper probeer je het veld in kaart te brengen, 

zodat we met elkaar die verdere stap kunnen zetten. Dat wil 

overigens niet zeggen dat wat ik zeg per se ‘waar’ is, hoor, 

maar ik geef wel altijd gemotiveerd aan hoe ik tot een stand-

punt kom. Het evenwicht is lastig, want ondanks dat ik het 

van belang vind dat we van dezelfde uitgangspunten uit-
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gaan, ben ik juist dol op mensen die anders denken. Daar 

kan ik dan weer over nadenken en dat brengt ons verder. 

Zomaar een standpunt innemen
Maar waar ik wel grote moeite mee heb, is dat partijen zo-

maar wild een standpunt innemen. De wederzijdse belan-

gen zijn te groot om ‘op gevoel’ een schade af te wijzen. Ver-

zekerden kunnen daar enorm door geraakt worden, want 

heb als verzekerde maar eens genoeg adem om tegen een 

niet gangbaar of breedgedragen standpunt in te gaan. Dat 

is lastig. Ik realiseer me dat ik nu redeneer vanuit de belan-

gen van verzekerde en dat is logisch want er is nu eenmaal 

sprake van een zekere mate van ongelijkheid. De (proces)

sterkte ligt doorgaans bij de verzekeraar. En toch weet ik ook 

dat dat aspect voor mij niet bepalend is in mijn oordeelsvor-

ming. Daarom vind ik een ordinariaatsplek voor een hoogle-

raar zo fijn: je bent onafhankelijk. Dat geeft de ruimte om de 

ene keer te vinden dat de verzekeraar het bij het juiste eind 

heeft, de andere keer de verzekerde. Ik wil die onafhanke-

lijkheid ook graag naar buiten toe uitstralen. Toen ik in 2009 

mijn eerste oratie uitsprak over onverkwikkelijke afwikkeling 

door de verzekeraar, zat ik ongewild in een bepaalde hoek. 

“U weet als geen ander hoe ‘ze’ zijn”, schreven verzekerden 

me dan wel eens. Omdat ik dat niet zoek, sprak ik mij in mijn 

tweede oratie juist uit over de foute verzekerde, over fraude. 

Terug in evenwicht.” 

Digitale boekenplank
Als wetenschapper bepleit Mop van Tiggele dus vooral ken-

nisdeling. Met gedegen kennis van literatuur en jurispru-

dentie wordt recht gedaan aan het recht en aan de polis. Het 

is ook een reputatiekwestie. Vanuit het verlangen om kennis 

te delen leeft bij Mop de wens om een digitale boekenplank 

te creëren. Het liefst branche-breed. Het zou dan gaan om 

een digitale bibliotheek die toegankelijk is voor leden van 

de brancheverenigingen. Aan verzekeraarskant, maar ook 

aan makelaarskant. “Ik zou hier graag eens samen met een  

kennisaanbieder als Kluwer en met afgevaardigden van de 

brancheverenigingen over van gedachten wisselen. Zien 

wat we voor elkaar kunnen betekenen. “ 

Wetenschap en praktijk liggen dichter bij elkaar dan je 

denkt. Mop: “Er is weinig zo gevaarlijk als een hoogleraar die 

helemaal alleen in een kamertje in een hoog gebouw zit. Ik 

wil contact met de branche en ben blij als ze me weten te 

vinden. En andersom vind ik het heerlijk als ik iemand kan 

bellen als ík eens met een vraag zit. Heerlijk om soms ook 

zonder dat een dossier daar aanleiding toe geeft met elkaar 

van gedachten te mogen wisselen. Ik hou van samenspraak. 

Het komt het vak alleen maar ten goede, die samenspraak 

tussen wetenschap en praktijk.”

Diverse prijzen
Dat de markt weet dat Mop bestaat blijkt wel uit de VNAB 

Award die zij in ontvangst mocht nemen voor het leveren 

van een belangrijke bijdrage aan de co-assurantiemarkt. Een 

prijs waar Mop terecht trots op is. Naast die VNAB Award 

ontving ze ook de VPV Rotterdam-prijs die wordt toegekend 

aan degene die een bijzondere prestatie heeft geleverd ten 

behoeve van het verzekeringsbedrijf, en de Hudig-Lange-

veldt penning. Die laatste kreeg zij omdat zij met haar eigen, 

steeds vernieuwende benadering van het verzekeringsrecht 

bestaande regelingen en gebruiken heeft ‘vertaald’ en voor 

de praktijk meer inzichtelijk heeft weten te maken.

Uitgesproken durven zijn
“Wat ik fijn vind aan het hoogleraarschap is dat je als profes-

sor geacht wordt een eigen opvatting te hebben. Je moet 

uitgesproken durven zijn. Dat ben ik ook als mens. Span-

nend is het soms wel, zoals – in 2018 was dat alweer – bij 

de juridische waardering van bedrog door het slachtoffer. 

Als een verzekerde fraudeert, rust daar in Nederland een 

zware sanctie op. Ook als je ‘maar een klein beetje’ fraudeert, 

vervalt het gehele recht op uitkering. Een mooi voorbeeld 

is een aan de Hoge Raad voorgelegde kwestie waarin de 

claim van rond de 10.000 (toen nog) gulden gegrond was 

en er ‘maar’ voor 700 gulden gefraudeerd werd. De verze-

kerde kreeg nul uitgekeerd. Dat is logisch want partijen bij 

de overeenkomst staan in een vertrouwensrelatie tot elkaar. 

Zowel de overeenkomst als de wet nemen die relatie serieus 

en kennen een zware sanctie. Ik heb in de literatuur de vraag 

aan de orde gesteld hoe dat zou zijn als niet de verzekerde, 

maar een benadeelde, een ‘gevonden slachtoffer’, fraudeert. 

Denk aan een verzekerde die iemand aanrijdt. De persoon 

die is aangereden, het slachtoffer, kan ook frauderen. Welke 

sancties heeft een verzekeraar dan?”

Niet eens met Kifid
“De Geschillencommissie van het Kifid en een aantal (advo-

caten aan de kant van) verzekeraars namen het standpunt in 

dat dat frauderende, gevonden slachtoffer niets uitgekeerd 

diende te krijgen. Ik vond echter dat je bij een gevonden 

slachtoffer niet die zware sanctiemiddelen hebt. Er is im-

mers geen overeenkomst tussen verzekeraar en het gevon-

den slachtoffer op grond waarvan een claim afgewezen kan 

worden. Die bijzondere vertrouwensrelatie die bij bedrog al-

geheel verval rechtvaardigt, die is er niet tussen het slachtof-

fer en de verzekeraar. Maar ook zag ik geen grond voor ana-

loge toepassing van de wettelijke bepalingen. Dát beschreef 

ik, waarbij ik meteen ook aangaf dat het een uitkomst is die 

je als verzekeringsjurist niet zoekt. Fraude moet gesancti-

oneerd worden, maar ook: het moet wel rechtens zijn. Het 

was mooi om te zien dat het artikel waarin ik dit beschreef 

de nodige reacties opriep. Binnen een jaar waren er wel vijf 

of zes artikelen over geschreven en die waren nadrukkelijk 

niet steeds in lijn met wat ik had gevonden. Rechtsontwik-

keling ten top, vooral omdat er niet lang daarna een zaak 

over deze materie aan de Hoge Raad werd voorgelegd. Ik 

bleek toen in goed gezelschap want ook de Hoge Raad zag 

geen aanleiding voor analoge toepassing. Stiekem voelt dat 

toch heel goed, want als wetenschapper wil je nou eenmaal 

bijdragen aan die rechtsontwikkeling.”

‘n Bijzondere ontwikkeling
Op de vraag of er iets is wat haar is opgevallen antwoordt 

Mop: “Het Kifid is een klachteninstituut voor de financiële 

dienstverlening. Het Kifid heeft een geschillencommissie. 

Dat is een laagdrempelige rechtsingang en daar ben ik groot 

voorstander van. Wat ik wel lastig vind, is dat het Kifid soms 

een eigen koers vaart. Soms jarenlang, zoals bij die analoge 

toepassing. Maar ook op andere punten zie je dat het Ki-

fid dat doet. Ik heb in de literatuur wel aangegeven dat ik 

daar moeite mee heb, omdat geschillenbeslechting zoveel 

mogelijk eenheid dient te kennen. Met de introductie van 

de laagdrempelige geschillenbeslechting van het Kifid zou 

geen forumshopping geïntroduceerd mogen worden. Ik 

weet: uiteindelijk komt ‘het’ wel weer goed. Zoals in het dos-

sier van de analoge toepassing. Of, recenter, in het Opzet is 

oogmerk-arrest van de Hoge Raad van afgelopen februari. 

Maar toch is het lastig, vooral als je dan ziet dat het Kifid 

sinds enige tijd op zijn website een tabje ‘Kifid kennis’ pre-

senteert. Dat is een bijzondere ontwikkeling als je bedenkt 

hoe ‘de burger’ zijn weg moet bepalen. Als een rechtzoeken-

de een geschil heeft met een verzekeraar, dan kan hij naar 

het Kifid. Mooi. Hij gaat dan natuurlijk de website op. Wat ik 

lastig vind, is dat die geschilleninstantie waar hij dan heen 

gaat, zelf aangeeft hoe kennis eruit ziet. Het Kifid verwoordt 

een standpunt over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld 

over hoe om te gaan met premieverhoging door de verze-

keraar. Dat doet hij niet door wetsbepalingen te noemen of 

naar literatuur te verwijzen. Maar wel door voorbeelden uit 

te werken. In lijn met hoe het Kifid een bepaalde zaak afdoet. 

Wetenschap en praktijk liggen 
dichter bij elkaar dan je denkt

Class of 2020. Het slotdiner in juli vond plaats in diezelfde achtertuin. “We waren door Corona zo abrupt uit elkaar gegaan. Hier thuis kon het, 
social distanced. Fijn om zo af te sluiten.” 

(Foto Mop van Tiggele)

WETENSCHAP | VERZEKERINGSRECHT
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Ik weet niet of ik hier een voorstander van wil zijn, zeker niet 

als je ziet hoe het met het analogie-dossier is afgelopen. Het 

is eigen aan het recht dat het in ontwikkeling is, maar moe-

ten we dan doen alsof zo’n kennisdossier ‘waar’ is? Dat vind 

ik een vrij bijzondere en een wat te sturende ontwikkeling. 

Ik ben het als wetenschapper en als raadsheer-plaatsvervan-

ger, dus als ik een andere toga aan heb, niet altijd eens met 

de uitspraken van de Geschillencommissie. Het is de vraag 

of de burger als rechtzoekende dat onderscheid wel kan ma-

ken. Ik betwijfel het en voor mij voelt het alsof het Kifid hier-

mee het eigen standpunt als waarheid verkondigt, waarmee 

het voor mij de eigen grenzen wat aan het overgaan is. Dat 

is iets wat mij wel bezighoudt.”

De werkende vrouw
We vragen Mop ten slotte hoe zij het gebolwerkt heeft om 

al die ballen in de lucht te houden. “Mijn ouders hebben een 

grote rol in de opvoeding van onze jongens gespeeld. Een 

van onze drie zoons is zwaar autistisch en verstandelijk be-

perkt. Dat brengt een grote zorgvraag mee en ik heb een 

aantal keer serieus op het punt gestaan te stoppen met 

werken. Toch durfde ik dat niet goed omdat werk ook zo 

verrijkend is. Even een andere rol dan ‘thuisfront zijn’. Weten-

schappelijk werk geeft ook lucht in je hoofd. In plaats van te 

stoppen, schreef ik juist een proefschrift en toen de plek aan 

de Radboud Universiteit lonkte, heb ik dat eerst met mijn 

ouders besproken. Achteraf hadden we daar wel pret om; 

ik ken niet veel hoogleraren die de benoeming afstemmen 

met hun moeder… 

Het vinden van een werkzaam evenwicht is lastig maar ik 

vind zelf dat het voor vrouwen niet anders is dan voor man-

nen. Natuurlijk was ik meer thuis dan mijn echtgenoot, maar 

daar koos ik zelf en met graagte voor. Tot de jongens 7 en 8 

waren (onder de drie jongens is een tweeling), heb ik maar 

twee dagen per week gewerkt. Ik ben lekker veel thuis ge-

weest. Ik heb daar van genoten en geleerd dat het je eigen 

ontwikkeling ook niet in de weg hoeft te staan.”

Mix tussen werk en privé
“Tegelijkertijd is en blijft de mix tussen werk en privé lastig. 

Ik wil graag zeggen dat privé voor gaat en dat is ook zo. Want 

alleen als het thuis klopt, kan je je ook goed inzetten voor je 

werk. Toch móet je er ook zijn als dat van je verwacht wordt. 

Het werk aan de universiteit bood mij altijd wel de ruimte 

die ik nodig had, en misschien is dat ook wel vanwege de 

open houding die je daar mag hebben. Begrip is het grootst 

als je bereid bent dingen te delen en als je mag laten zien dat 

je door je thuisfront soms kwetsbaar bent. 

Als ik bijvoorbeeld advocaat was geweest, had ik wellicht 

andere keuzes moeten maken, omdat cliënten, termijnen en 

kantoor op een andere manier aan je trekken. Aan de univer-

siteit is het goed; ik voel me thuis. 

Verder is wat ik bereikt heb ook vooral het resultaat van 

hard werken. Alleen dan kun je goed worden in je werk. En 

je moet een beetje mazzel hebben. Dat er ondertussen, zo 

kort na je promotieonderzoek, net een leerstoel vrij komt 

bijvoorbeeld. Geen stoel, geen benoeming...” 

Op de vraag wat het mooiste is wat ze heeft bereikt ant-

woordt Mop: “Het is best lastig zo te denken. Maar ik vind 

het vooral mooi dat bij ons thuis de onrust, die er nog steeds 

is, toch altijd weer in evenwicht komt. En verder: als je ge-

woon uit Rotterdam-Noord komt, de dochter bent van een 

huizensloper en hoogleraar wordt. Niet omdat je een meisje 

bent, maar omdat je potentie hebt. Daar ben ik best trots 

op.” <

Professor Verzekeringsrecht Mop van Tiggele mocht in het verleden meerdere prijzen in ontvangst nemen: 
de VNAB Award, de VPV Rotterdam-prijs en de Hudig-Langeveldt penning. 

De belangen zijn te groot om ‘op 
gevoel’ een schade af te wijzen

Overal ter wereld 
ongewoon goed verzekerd.

OOM Verzekeringen is er voor mensen met 
ongewone verhalen. Wij verzekeren Nederlanders 
die voor langere tijd naar het buitenland gaan, 
bijvoorbeeld voor een ziektekostenverzekering. 
Ook tijdens een pandemie zoals het coronavirus. 
Ga voor meer informatie of voor het afsluiten 
van een verzekering naar

www.oomverzekeringen.nl

Ongewoon goed 
verzekerd in het 
buitenland.

WETENSCHAP | VERZEKERINGSRECHT
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Marlou Schellekens:

“Een kat in het nauw maakt 
rare sprongen”

Marlou Schellekens (34) is Teammanager CED Forensic. Ook al is de onderzoekswereld van oudsher een echte 

mannenwereld, toch is het Marlou gelukt om in korte tijd twee – zelfs jonge – dames aan zich te verbinden. De een 

doet technisch onderzoek, de ander tactisch. En dat is in een notendop wat CED Forensic doet: waarheidsvinding door 

technisch en tactisch toedrachtsonderzoek bij iedere vorm van verzekering. Bestaat er bij schade onduidelijkheid over de 

toedracht of heeft de expert of verzekeraar het gevoel dat er iets niet helemaal klopt? Dan kunnen zij contact opnemen 

met het Meldpunt Bijzondere Zaken en komt CED Forensic in actie. 

Door Cindy van der Helm

Marlou wordt enthousiast als we het over haar vakgebied 

hebben. Bijzonder, want tijdens haar middelbare schooltijd 

had ze werkelijk geen idee wat ze na het gymnasium wilde 

doen. Bij toeval hoorde ze op de open dag van de Erasmus 

Universiteit dat er gestart zou worden met een nieuwe op-

leiding waar vakken als psychologie, sociologie en strafrecht 

samenkomen: Criminologie. “En dat is een heel leuke oplei-

ding vanwege de diversiteit. Je krijgt van alles een stukje 

mee, en dat betekent direct ook dat je van alles wat weet. 

Dat komt goed van pas bij het werk dat ik nu doe. Door 

mijn opleiding begrijp ik bijvoorbeeld dat stukje strafrecht 

waar je uiteindelijk op uit kan komen. Mijn master Forensica 

aan de Universiteit van Maastricht ging over de waarde van 

– met name technisch – bewijs in de rechtspraak. Heel zin-

volle kennis. Dankzij mijn opleiding ben ik gewend om lange 

stukken tekst, juridische teksten, arresten en gedragscodes 

te lezen, iets waar ik veel profijt van heb.”

Al tijdens haar opleidingen was het voor Marlou duidelijk 

dat onderzoek doen haar op het lijf geschreven was, maar 

dat zij niet in de publieke sector werkzaam wilde zijn. Als 

dochter van een schade-expert trok ze de verzekeringswe-

reld in. En zo kwam ze bij CED terecht waar ze al snel het 

Meldpunt Bijzondere Zaken bij CED Forensic mocht beman-

nen. Daar haalde ze het diploma Coördinator Fraudebeheer-

sing. Na een kort uitstapje naar een verzekeraar, keerde ze 

toch weer terug naar CED, omdat dat nu eenmaal de werk-

gever bleek waar haar hart ligt. Ook buiten CED viel Marlou 

op. Zo werd ze voor een van de branchebesturen van het 

NIVRE gevraagd, ze heeft momenteel zitting in het branche-

bestuur Toedrachtsonderzoek en ze is ook nog verbonden 

aan de opleiding Coördinator Fraudebeheersing. Daar cor-

rigeert Marlou stukken en neemt mondelinge examens af. 

Ook dat doet ze er – als moeder van twee jonge kindjes – 

nog even bij. “Dat is gewoon een kwestie van goed plannen”, 

aldus Marlou.

Unieke positie in Nederland
Marlou stuurt een team aan van 17 medewerkers en onge-

veer 20 flex-collega’s. “De meesten zijn allround tactisch on-

derzoeker”, aldus Marlou. “Een aantal onderzoekers is echter 

gespecialiseerd in technisch brand- en braakonderzoek of 

voertuigtechniek. En daarnaast hebben we specialisten als 

een ongevallenanalist en medisch experts. De technische 

mensen onderzoeken bijvoorbeeld de oorzaak van een 

brand, de sporen bij een inbraak, het schadebeeld of motor-

management na een aanrijding of de methode van auto-

diefstal. De tactische onderzoekers nemen verklaringen op 

en proberen de feiten te analyseren en te verifiëren. De ana-

list bekijkt op zijn beurt de schadebeelden aan de hand van 

computersimulaties. Stel dat iemand aangeeft een whiplash 

te hebben opgelopen door een aanrijding, dan onderzoekt 

hij of het eigenlijk wel mogelijk is dat die whiplash door die 

klap is ontstaan. En de medisch experts doen onderzoek 

naar de authenticiteit van een medische claim. Met al deze 

disciplines in huis bekleedt CED een unieke positie in Neder-

land.”

Ook fraude kent trends
“Wij kunnen klanten helpen bij het beperken van hun scha-

delast. In tijden van corona zouden verzekerden zich kunnen 

laten verleiden tot verzekeringsfraude. Een kat in het nauw 

maakt immers rare sprongen. We zien bijvoorbeeld een stij-

gend aantal horecabranden. Natuurlijk hóeft dat geen link 

te hebben met deze coronatijd, maar je kunt het ook niet 

uitsluiten. Daarom informeren we onze klanten zorgvuldig 

over de trends die we constateren. Preventief dus. Zo kan 

je nu al voorzichtig voorspellen dat er straks een stijging 

komt van het aantal claims op arbeidsongeschiktheids- of 

annuleringsverzekeringen op basis van onjuiste medische 

gronden. Onze technisch en tactisch onderzoekers kunnen 

claims onderzoeken, mocht een verzekeraar bedenkingen 

hebben bij een claim. De medische experts kunnen vervol-

gens onderzoeken doen naar de echtheid van een medische 

claim.”

Door de mand gevallen
“Zo hebben we eens een werkgever en verzekeraar aan slui-

tend bewijs geholpen toen een installatiemonteur zich had 

ziekgemeld met psychische en lichamelijke klachten. On-

danks de betrokkenheid en goede zorgen van de werkgever 

zat er geen schot in zijn herstel. Aangezien de werkgever zo 

zijn twijfels had bij die klachten meldde hij dit bij zijn ver-

zuimverzekeraar die op zijn beurt besloot CED Forensic in te 

schakelen.” Op de vraag hoe de procedure in zo’n geval in zijn 

werk gaat antwoordt Marlou: “Wij starten met het kloppend 

maken van het dossier, met bijvoorbeeld een laatste me-

dische update. Daarna kijken we of er aanknopingspunten 

zijn voor verder onderzoek. In dit geval bleek namelijk dat 

er tijdens het verzuim een eenmanszaak was ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel op het adres van de monteur. 

Social media en andere openbare bronnen verklapten dat 

deze monteur actief installatie- en loodgieterswerkzaamhe-

den aanbood, ook al had hij zich ziekgemeld. In nauw over-

leg met de verzekeraar zijn we vervolgens overgegaan tot 

observatie. Dit doe je niet zomaar hoor. Dit gebeurt echt al-

léén na juridische toetsing en ná de afweging of het middel 

in verhouding staat tot de claim. In dit geval stelden onze 

observerende collega’s vast dat de monteur voor eigen re-

kening installatiewerkzaamheden uitvoerde. En ja, zónder 

lichamelijke beperkingen…”

Marlou Schellekens is Teammanager CED Forensic. Zij verbaast zich af en toe over de domheid van sommige 
mensen. Collega’s weten er mooie verhalen over te vertellen. Zij zou de memoires van al die onderzoekers 
wel eens willen lezen.  

(Fotografie: ZZindi Corporate Communicatie)

Kinderen en werk: kwestie 
van goed plannen

Als de verhouding zoek is
Marlou geeft aan dat een claim op een arbeidsongeschikt-

heidsverzekering altijd complex is. Want wat doe je als verze-

keraar als je fraude vermoedt? “Zo hadden we een rijschool-

houder die buiten werktijd een verkeersongeluk kreeg. Hij 

gaf aan dat de klachten aan zijn linkerarm en -schouder zo 

ernstig waren dat hij geen rijles meer kon geven. Bestaande 

klanten liepen daarom bij hem weg en wilden hun geld voor 

van tevoren betaalde lespakketten terug. De rijschoolhou-

der stapte vervolgens naar zijn arbeidsongeschiktheidsver-

zekeraar. De schadebehandelaar aarzelde echter, omdat zij 

de genoemde letselklachten nogal fors vond in verhouding 

tot het betrekkelijk lichte verkeersongeval. De rijschoolhou-

der bleek bovendien helemaal niet naar een huisarts of eer-

stehulppost te zijn geweest. Na de noodzakelijke juridische 

stappen gezet te hebben, vroeg de verzekeraar ons om een 

persoonlijk onderzoek in te stellen in de vorm van observa-

ties. Natuurlijk gebeurt zoiets in lijn met de gedragscode en 

wet- en regelgeving. En wat bleek? De rijschoolhouder gaf 

gewoon rijles. Hij was zelfs bij een rijexamen aanwezig. De 

onderzoekers konden geen enkele zichtbare lichamelijke 

beperking constateren. Drie keer raden wat de verzekeraar 

met de claim van de rijschoolhouder heeft gedaan.”

Voor het oog van de buurt
“Ook bij brandschade worden wij regelmatig ingeschakeld. 

Zo brak er onlangs brand uit in een bedrijfspand. De brand-
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weer rukte met zwaar materieel uit, omdat het gebouw zich 

in een woonwijk bevindt. De betrokken schade-expert had 

het gevoel dat er iets niet klopte bij deze brand en hij liet dit 

weten aan het Meldpunt Bijzondere Zaken. Daar werd direct 

gestart met een zogeheten ‘deskresearch’: welke informatie 

is al voorhanden, wat moeten we nog uitzoeken? Uit het 

technisch onderzoek bleek dat er sprake was van brand-

stichting. Er werden echter geen sporen van braak aange-

troffen. De verzekeraar besloot vervolgens om een tactisch 

onderzoek te laten uitvoeren. Het was niet moeilijk om ge-

tuigen te vinden in de woonwijk. De onderzoekers spraken 

meerdere buurtbewoners, die verklaarden dat ze vlak voor 

de brand iemand hadden zien wegrijden in de bedrijfsbus 

van de eigenaar. Toen de directeur – die ook de verzekerde 

was – daags na de brand vertrok, laadde hij voldoende ver-

denking op zich… De verzekeraar wees de claim van enkele 

tienduizenden euro’s af. Mede op basis van het door ons uit-

gevoerde onderzoek stelde de rechtbank de verzekeraar in 

het gelijk.” 

Eerlijk van oneerlijk onderscheiden
Marlou geeft aan blij te zijn dat zij dit werk mag doen. Met 

haar sterke gevoel voor rechtvaardigheid zit Marlou he-

lemaal op haar plek bij CED Forensic. “Wij doen aan waar-

heidsvinding. Zoeken uit of er negatieve betrokkenheid is 

van verzekerde. Veel van mijn collega’s zijn afkomstig van de 

politie. Boeven vangen hoort niet bij onze werkzaamheden, 

maar eigenlijk wil je wel gewoon de boef vangen. Want iede-

re cent die ten onrechte uitbetaald wordt komt uiteindelijk 

uit de zakken van ons allen. De eerlijke premiebetalers, die 

draaien ervoor op. Daarom is het zo mooi dat wij met onze 

rapportages onregelmatigheden of fraude kunnen aanto-

nen, op basis waarvan verzekeraars een onderscheid kun-

nen maken tussen terechte en onterechte claims. Want we 

tonen ook eerlijke claims aan, waardoor een verzekeraar met 

een gerust hart wel uit kan keren. Soms moeten we stop-

pen met het onderzoek, omdat de belangen niet opwegen 

tegen de kosten die gemaakt worden. Dat vind ik wel eens 

moeilijk. Dan wéét je dat er iets niet klopt, maar kun je niet 

verder met je onderzoek. En ook al gaat het soms om kleine 

bedragen, bijvoorbeeld een fraude waar 1500 euro mee ge-

moeid is, dan nog voelt het als oneerlijk dat zo’n fraudeur 

ermee wegkomt.”

Marlou zag in het verleden een zekere terughoudendheid 

bij verzekeraars vanwege de kosten die fraude-onderzoek 

met zich meebrengt. Nu beseffen verzekeraars zich steeds 

meer dat goed onderzoek kan helpen de schadelast te be-

perken. Het aantal aanvragen groeit dan ook gestaag. Intus-

sen is CED Forensic het grootste particuliere onderzoeksbu-

reau in Nederland en ook nog eens een van de weinige met 

het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau en een ISAE 

certificering. 

Oud leert van jong
Op de vraag hoe het team is samengesteld antwoordt 

Marlou: “Onze onderzoekers hebben  jarenlange ervaring. 

Net als iedereen in de branche is het ook voor ons een uitda-

ging om het team op peil te houden. Wij proberen constant 

nieuwe talenten aan te trekken en deze goed op te leiden, 

zodat ze snel zelfstandig op een zaak kunnen werken. Veel 

van onze collega’s komen bij de recherche vandaan, maar te-

genwoordig vissen we ook in andere vijvers. Zo benaderen 

we criminologen en mensen die integrale veiligheid hebben 

gestudeerd. Die hebben een brede kennis over bijvoorbeeld 

verzekeringen, wet- en regelgeving en aansprakelijkheid, 

náást de noodzakelijke onderzoeksvaardigheden, en vor-

men zo een mooie aanvulling op het team. We zien de afge-

lopen jaren dat ook steeds meer jongeren voor CED kiezen. 

En dat is leuk, want jongeren en ervaren collega’s leren van 

elkaar. Ervaren collega’s weten hoe je onderzoek doet. Hoe-

ver je moet gaan. Jongeren zoeken vaak te veel naar de boef 

en kunnen direct in iemands nek springen. Senioren leren 

je dat je op een kalme manier te werk moet gaan en hoe je 

orde en structuur houdt.  

Andersom leert de jonge generatie ons dat niet altijd alles 

volgens hetzelfde patroon hoeft te gaan. Het is voor jonge-

ren heel gewoon om een klant even een appje te sturen om 

een afspraak te bevestigen. En ze hebben gelijk, dat gaat nu 

eenmaal veel sneller.”

Mannen versus vrouwen
“Ik zie ook wel een verschil in werkwijze tussen mannen en 

vrouwen. Het gaat overigens niet voor alle mannen en alle 

vrouwen in mijn team op, maar vrouwen kunnen soms ge-

makkelijker ergens binnenkomen. Zij hebben de gave om 

mensen makkelijker te laten praten. Vrouwen komen soms 

ook minder bedreigend over. Maar soms zijn vrouwen ook 

in het nadeel. Als we te maken hebben met ongure types 

bijvoorbeeld stuur ik er absoluut een mannelijke collega 

naartoe.”

Hoe dom kun je zijn?
Op de vraag waar Marlou zich het meest over verbaast 

antwoordt zij: “De domheid van sommige mensen. Zo had 

de eigenaar van een Iveco bestelbus geclaimd dat zijn be-

stelbus met wel 50 fietsen erin gestolen was. De bus werd 

uiteindelijk teruggevonden. De verzekeraar heeft de claim 

Eigenlijk wil je gewoon de boef 
vangen

Er zit een luchtje aan

afgewezen alleen al op grond van het feit dat het glas van 

de ingeslagen autoruit de verkeerde kant op gevallen was 

en de bus op het stuurslot stond. Dat betekent dat je als dief, 

zonder passende sleutel, alleen maar rondjes kan rijden. Hoe 

hij 50 fietsen in die ene bus had weten te proppen, daar zijn 

we tot op de dag van vandaag niet achter. En daar zullen we 

nooit achter komen ook.

Een andere keer claimde iemand dat hij een hond op visite 

had gehad die alles kapotgebeten had: het tapijt, deurpos-

ten, de keuken… Wat bleek na onderzoek: de verzekerde 

werd uit zijn woning gezet, zijn eigen hond had zelf alles in 

de loop der jaren kapot gemaakt, de man moest de schade 

vóór vertrek herstellen en probeerde de kosten op zijn polis 

te claimen. Of wat dacht je van mensen die zware lichame-

lijke klachten hebben en op social media de meest fantas-

tische avonturen beleven. Eigenlijk zouden onze onderzoe-

kers allemaal hun memoires moeten schrijven. Die zou ik 

dan graag lezen!”

Bij vermoeden van ….
“Het Meldpunt Bijzondere Zaken is in het leven geroepen 

voor alle zaken waar een luchtje aan zit. Hier kunnen ver-

zekeraars en experts aankloppen als ze een vermoeden van 

fraude hebben. Of een expert nu werkzaam is bij CED, een 

verzekeraar of een ander expertisebureau, iedere expert die 

een ‘onbestemd gevoel’ over een zaak heeft, kan zich tot ons 

richten. Wij proberen dan allereerst meer informatie boven 

tafel te krijgen. Als wij op basis daarvan ook het vermoeden 

hebben dat er iets niet klopt, leggen we dit voor aan de  

“Het Meldpunt Bijzondere Zaken is in het leven geroepen voor alle zaken waar een luchtje aan zit. Hier kun-
nen verzekeraars en experts aankloppen als ze een vermoeden van fraude hebben.” 

(Fotografie: ZZindi Corporate Communicatie)

opdrachtgever van de expert en adviseren we een fraude-

onderzoek. Iedereen die tegen iets raars aanloopt, advies 

nodig heeft of simpelweg nieuwsgierig is naar ons werk 

mag bij ons aankloppen. Al was het maar om die prachtige 

verhalen van onze onderzoekers aan te horen!” <
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De basis is gelegd voor 
ambitieus Jong NIVRE 2.0

Didi Redegeld is sinds oktober 2016 Register-Expert. In het dagelijks leven is zij als Manager Expertise werkzaam bij 

Sedgwick. Daarnaast stapte zij in 2017 samen met Maarten Schaap (Van der Wal en Joosten), Frank van der Lugt (destijds 

DEKRA, nu Sedgwick) en Rutger Fortuin (TVM Verzekeringen) in het bestuur van Jong NIVRE. We vragen haar naar haar 

functie in het bestuur, de huidige situatie bij zowel NIVRE als Jong NIVRE en de toekomst van Jong NIVRE.

“Ruim acht jaar geleden ben ik bij Sedgwick begonnen als 

Expert Personenschade, iets wat ik altijd met veel plezier 

heb gedaan. Het contact met belanghebbenden, belangen-

behartigers en onze opdrachtgevers vond ik erg waardevol 

en als letselschade-expert merk je dat je echt het verschil 

kunt maken, hoe vervelend een situatie na een ongeval ook 

is. Ook de dynamiek in de branche heeft mij vanaf het eerste 

moment aangesproken.”

Vrij snel na de start van haar nieuwe werkzaamheden bij 

Sedgwick, begon Didi met de eerste opleidingen van de 

onderbouw van het NIVRE. “Mijn werkgever stimuleert ex-

perts om de NIVRE-titel te behalen’’, vertelt Didi. “Enerzijds 

om onze klanten te laten zien dat wij kwaliteitswaarborging 

zeer belangrijk vinden. Anderzijds om ervoor te zorgen dat 

al onze collega’s voldoende basis- en vaktechnische kennis 

hebben en houden.”

Bestuur Jong NIVRE
Op een zeker moment merkte het NIVRE op dat er onvol-

doende aanwas van nieuwe, jonge experts was. Het NIVRE 

was aan het ‘vergrijzen’ en het werd tijd voor verandering.  

Daarop is Jong NIVRE opgericht, waar Didi deel uitmaakt van 

het bestuur. 

“Na een aantal kennismakingsgesprekken moest er een 

voorzitter benoemd worden. Ik heb mij beschikbaar gesteld 

en werd vervolgens ook gekozen. Als voorzitter is het be-

langrijk om het overzicht te behouden en daarnaast ook te 

schakelen met het Algemeen Bestuur van NIVRE en de ove-

rige branchebestuurders. Dit geeft een extra dimensie aan 

de rol.” 

Inmiddels is Rutger Fortuin afgetreden en is dit allereerste 

bestuur uitgebreid met vier leden, namelijk Ferry Kassir 

(Crawford), Joost Groot (Letselschade.com), Jasper Simons 

(Reijneveld Agrarische Expertise, RAE) en Sanne Vehof (Sedg-

wick). “Kijkend naar de zittingsperiode van de bestuursleden 

van het eerste uur, is besloten dat Maarten, Frank en ik dit 

jaar zullen aftreden. Vooruitlopend daarop zal ik de voorzit-

tershamer binnenkort alvast overdragen.”

Vertegenwoordiging van beginnende experts
Het bestuur van Jong NIVRE heeft meerdere taken. Zo zijn 

zij verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de 

groep beginnende experts. “Daarin hebben wij richting het 

NIVRE-bestuur een adviserende functie. Wij komen minstens 

vier keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Naast deze 

fysieke bijeenkomsten hebben wij regelmatig contact, bij-

voorbeeld in de aanloop naar bijeenkomsten of bij het over-

wegen van door te voeren veranderingen.”

De afgelopen jaren is het bestuur vooral bezig geweest met 

het in kaart brengen van de doelgroep van Jong NIVRE. 

“Zo hebben wij het Aspirant-lidmaatschap geïntroduceerd, 

wat ervoor gezorgd heeft dat beginnende experts eerder 

in contact komen met het NIVRE.” Een andere doelstelling 

van Jong NIVRE is om te werken aan naamsbekendheid en 

om erachter te komen waar beginnende experts al dan niet 

behoefte aan hebben. Nu het bestuur is uitgebreid en deels 

zal worden vervangen, wordt er gesproken over Jong NIVRE 

2.0.” 

Doelstellingen Jong NIVRE 2.0
“De doelstelling van Jong NIVRE 2.0 is om de naamsbekend-

heid nog verder uit te breiden en om met bepaalde zaken 

een andere weg in te slaan. Er staat een aantal verande-

ringen op de planning. Aan deze ideeën wordt nu de laat-

ste hand gelegd. Zo wordt nagedacht over een mogelijke 

naamswijziging van het bestuur en ligt de focus voor 2021 

op verdere uitbreiding van het ledenaantal. Daar zullen wij 

de Kamerbureaus bij nodig hebben.’’

Om de doelstellingen te behalen worden ieder jaar alle As-

pirant Leden uitgenodigd voor het Rendez-Vous d’Expertise. 

Helaas heeft dit evenement dit jaar niet plaats kunnen vin-

den vanwege de coronaperikelen. Dit moment wordt nor-

maal gesproken gebruikt om te horen wat er speelt bij de 

Aspirant Leden, en zo te bepalen waar zij behoefte aan heb-

ben. “Verder proberen wij onze doelstellingen te behalen 

door in beeld te komen – en blijven – bij onze doelgroep 

door diverse publicaties en contacten met de Kamerbu-

reaus.”

Samenwerking met Kamerbureaus
“We hebben bovendien nauwer contact gezocht met het 

NIVRE-bestuur, om ook hen vanaf het eerste moment te la-

ten meedenken. Wij zijn nu bezig met het finetunen van de 

nieuwe plannen zodat we vanaf 2021 door kunnen pakken,” 

legt Didi uit. “Zoals aangegeven zijn wij binnen Jong NIVRE 

aan het kijken of wij het over een andere boeg kunnen gooi-

en. Dit zit hem deels in de naam, maar zeker ook in de opzet. 

Ook bij deze ontwikkelingen willen wij de Kamerbureaus de 

komende tijd meer betrekken.”

Voorzitter van Jong NIVRE Didi Redegeld zal binnenkort de voorzittershamer met een gevoel van trots en 
vertrouwen overdragen.

Door Chantal Buursema

Het vak van expert is een 
ervaringsvak

Naast het contact met het NIVRE-bestuur is Didi ook in con-

tact met andere branchebesturen. “Meerdere keren per jaar 

zien alle voorzitters van de verschillende branchebesturen 

elkaar tijdens een fysieke bijeenkomst. Tijdens deze bijeen-

komsten word je op de hoogte gebracht van het reilen en 

zeilen binnen de andere branchebesturen. Daarnaast is er 

sprake van een samenwerking tussen Jong NIVRE en de 

andere branchebesturen op het moment dat er iets wordt 

georganiseerd voor nieuwe experts. Zoals eerder genoemd 

hebben wij daarnaast één keer per maand contact met twee 

leden van het NIVRE-bestuur, om hen mee te nemen in onze 

ideeën en plannen. Wij streven ernaar om de samenwerking 

met de overige branchebesturen in 2021 nog meer te inten-

siveren.”

Beeldvorming
We vragen Didi wat haar indruk was van het NIVRE voordat 

ze zelf voorzitter werd bij Jong NIVRE. “Ik was tot op zekere 

hoogte bekend met het NIVRE. Zoals aangegeven werd ik 

door Sedgwick gestimuleerd om te starten met opleidingen 

voor het behalen van de RE-titel. Ik had in mijn vizier welke 

opleidingen ik moest volgen en wist dat ik nadien periodiek 

punten moest halen om de kennis op pijl te houden en om 

de titel te behouden. Verder was het voor mij onduidelijk 

wat het NIVRE nog meer voor mij zou kunnen betekenen.  

Door de jaren heen ben ik erachter gekomen dat het NIVRE 

meer is dan alleen een opleidingsinstituut. Zo kan het NI-

VRE in beeld komen bij klachten die door het Tuchtcollege 

worden behandeld. Daarnaast speelt de Stichting NIVRE Ca-

lamiteiten & Projecten een coördinerende en registrerende 

rol bij de afwikkeling van schades bij grootschalige rampen 

voor bijvoorbeeld overheid of gemeenten. Zo wordt vanuit 

deze stichting capaciteit geleverd voor de afwikkeling van 

mijnbouwschades in Groningen. Naast de opleidingen voor 

de verplichte PE-punten, biedt het NIVRE een veel breder 

scala aan - vrijwillig - te volgen opleidingen, in de vorm van 

bijvoorbeeld webinars.”
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BRANCHEORGANISATIE

Jongeren versus ouderen
Op de vraag wat jongeren kunnen leren van senioren ant-

woordt Didi dat het van groot belang is dat de senioren de 

jongeren op sleeptouw nemen en hen letterlijk in de scha-

de-wereld introduceren. “Misschien een open deur intrap-

pen, maar het vak van een expert is een ervaringsvak en om 

dat te leren, zullen beginnende experts de senioren nodig 

hebben.”

En wat kunnen senioren van jongeren leren? “Ik denk dat 

jongeren over het algemeen flexibeler zijn op het moment 

dat er sprake is van een verandering. Uitzonderingen daar-

gelaten, maar de uitspraak ‘ik heb het nog nooit gedaan, dus 

ik denk dat ik het wel kan’ gaat naar mijn idee eerder op voor 

jongeren, dan voor experts die al jarenlang in het vak zitten.”

Solide basis
Inmiddels zijn er bijna 80 Aspirant Leden bij Jong NIVRE aan-

gesloten. “Met het bestuur van het eerste uur hebben wij 

een solide basis gelegd voor een platform voor beginnende 

experts. Deze ervaring en kennis zal verder gebruikt gaan 

worden door het Jong NIVRE 2.0-bestuur. Voor de markt be-

tekent dit dat er nog meer én eerder in het werkzame leven 

aandacht voor beginnende experts zal zijn. We kunnen een 

beroep op de Kamerbureaus doen om hun steentje bij te 

dragen, met uiteindelijk een uitbreiding van het Aspiranten-

korps tot gevolg.

Ik denk dat het enthousiasme van het voltallige bestuur er-

voor gezorgd heeft dat wij als Jong NIVRE een goede basis 

hebben gelegd.” Een kerncompetentie die Didi veel heeft 

gebracht tijdens haar bestuursperiode is volgens haar ei-

genwijsheid. “Wij hebben zaken van een andere kant beke-

ken. Dan kan het geen kwaad om eigenwijs te zijn.”

Overdracht voorzittershamer
Voor Didi zit het einde van haar bestuursjaren bij Jong NIVRE 

eraan te komen. “Ik zal de voorzittershamer binnenkort met 

een gevoel van trots en vertrouwen overdragen.” Wat ze aan 

de nieuwe voorzitter mee wil geven? “Neem onze opgedane 

kennis en ervaring mee, durf buiten de gestelde kaders te 

denken en blijf in goed overleg met de overige bestuursle-

den. Ik ben ervan overtuigd dat jullie er wat moois van gaan 

maken!”

Ze is trots op wat zij, de eerste lichting van het bestuur van 

Jong NIVRE, bereikt hebben en op het feit dat zij het stok-

je straks vol vertrouwen zullen overdragen. Graag wil Didi 

jongeren en hun werkgevers meegeven hoe ontzettend 

belangrijk het is om beginnende experts vanaf het eerste 

moment kennis te laten maken met het NIVRE. “Naast het 

feit dat dit met zich mee zal brengen dat experts sneller de 

NIVRE-re titel behalen, kan Jong NIVRE ook een stuk infor-

matievoorziening en kennisoverdracht verzorgen.”

Ambities
Wat wil Didi verder nog bereiken? “Ik hoop met ontzettend 

veel plezier werkzaam te blijven in onze branche en de ko-

mende periode verder te bouwen aan het team Expertise 

Aan-sprakelijkheid, CAR en Property binnen Sedgwick. Als ik 

mag blijven samenwerken met mijn gemotiveerde collega’s, 

tevreden opdrachtgevers en nieuwe dingen mag blijven uit-

proberen, dan ben ik een gelukkig mens!” <

Manager Expertise Didi Redegeld hoopt met ontzettend veel plezier werkzaam te blijven in de branche en 
de komende periode verder te bouwen aan het team Expertise Aansprakelijkheid, CAR en Property binnen 
Sedgwick.

Er zal meer en eerder aandacht 
zijn voor beginnende experts 

Wij zijn 24/7 bereikbaar via 0800 – 68 68 377 
Polygon beperkt en beheerst de gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl  |  nederland@polygongroup.com
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Polygon is dé specialist in het herstellen van de schadelijke gevolgen van water, 
brand of klimaat. Van dagelijkse problemen tot de ergste schade die de natuur kan 
veroorzaken. Met meer dan 60 jaar ervaring staan wij Always by your side. Onze 
mensen komen tot een oplossingsgerichte aanpak die bestaat uit de optimale inzet 
van mensen, kennis en technologie. Wij weten wat er moet gebeuren.

Wij zijn specialisten in:

• Waterschade herstel
• Brandschade herstel
•  Herstel na grootschalige en complexe

calamiteiten
• Lekdetectie, non-destructief 
• Document, kunst en antiek herstel  
•  Technische reconditionering, van alle

apparaten en machines
• Schimmelverwijdering en Kanalenreiniging
• Desinfectie service

Polygon is de eerste klimaat neutraal
gegarandeerde schadehersteller van Nederland. 
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ADVOCATUUR

Martina Smit

Enthousiast, positief 
en bloedserieus

Gefascineerd door de rechtspraak was het voor Martina Smit (38) al tijdens haar Rechtenstudie evident dat zij de 

advocatuur in zou gaan. De functie van advocaat in de civiele procespraktijk leek haar het meest boeiend. En zo belandde 

ze – na haar advocaat-stage bij een ander kantoor - bij Van Steenderen MainportLawyers.

Door Cindy van der Helm
Fotografie ZZindi Corporate Communicatie

“Dit is wat ik altijd al voor ogen had. Als mij een doel is ge-

steld, laat ik me door niets en niemand tegenhouden en ga 

ik door tot dat doel is gehaald. Dat persisterende zit er nu 

eenmaal in. Misschien niet altijd de beste eigenschap maar 

het heeft me al wel veel gebracht.” En dat klopt. Martina is 

sinds 2017 een van de partners bij Van Steenderen Main-

portLawyers, is al vijf jaar voorzitter van de Rotterdamse 

Beurs Brand Sociëteit (RBBC) en cofounder van de brandze-

kerheidscan en de Introductie assurantie brand. 

‘niche-kantoor’ met een verzekeringsrecht- & aansprake-

lijkheidsrechtpraktijk en een maritieme praktijk. “Noem het 

maar de haven- en handelspraktijk. We zijn groot genoeg om 

mooie grote opdrachten aan te pakken en klein genoeg om 

snel beslissingen te nemen. We zitten nu in een transitiefase: 

de twee oudste partners nemen langzaamaan afscheid van 

kantoor. Volgend jaar zal de laatste oud-partner aftreden en 

staan Jasper Groen, Charlotte van Steenderen en ik alleen 

aan het roer. Een mooie en spannende ontwikkeling.

Het is mijn ambitie om samen met de andere partners en 

zeker ook met de medewerkers de huidige praktijken te be-

houden en die aan de hand van de maatschappelijke ont-

wikkelingen verder uit te breiden en te vernieuwen. 

Ons voordeel is denk ik de combinatie van de praktijken en 

de snelheid waarmee wij zaken kunnen aanpakken en in 

situaties kunnen schakelen. Dat maakt ons net iets anders 

dan de grotere kantoren met een gecombineerde V&A en 

handelspraktijk.”    

Martina Smit is partner bij Van Steenderen MainportLawyers.

We zitten nu in een transitiefase

Ambities
Martina is zelf gespecialiseerd in het verzekerings- en aanspra-

kelijkheidsrecht. “Ik richt mij met mijn praktijk op de property-, 

aansprakelijkheids- en CAR-praktijk. Wij staan in deze praktijken 

de bedrijven en verzekerden bij in geval van een grote schade 

na bijvoorbeeld brand, dakinstortingen en fraude. De aanspra-

kelijkheidspraktijk is daarnaast ook gericht op beroepsaanspra-

kelijkheid van assurantietussenpersonen, advocaten, makelaars 

en anderen.” 

Vrouw in een mannenwereld
Martina vindt het lastig om aan te geven of ze voordelen onder-

vindt van het feit dat ze vrouw is. “Het kan in een ‘oude, grijze 

mannen-wereld’ soms tegen je werken dat je vrouw bent. Aan 

de andere kant zijn mensen dan juist nieuwsgierig wat ‘de dame’ 

in kwestie te zeggen heeft. Als je dan direct met een goed on-

derbouwd verhaal komt, kun je soms relaties voor het leven op-

bouwen.”  <

Leren van ervaringen
Ook al is Martina volhardend – wat niet iedereen altijd even 

fijn vindt – ze maakt gelukkig veel goed met haar enthousi-

aste houding. Zo zal ze niet snel iets op voorhand afkeuren 

zonder het even te hebben gezien of te hebben meege-

maakt. Dit hangt ook samen met haar positieve instelling. 

“Ik ben vrijwel altijd in voor nieuwe dingen – uiteraard wel 

binnen bepaalde grenzen – en benader de dingen met de 

gedachte dat het leuk of interessant kan zijn. Daardoor maak 

je veel mee. Ik geloof dan ook dat iedere ervaring in het le-

ven – hoe leuk of hoe vervelend ook – bijdraagt aan je ont-

wikkeling als mens. En dat komt weer ten goede aan mijn rol 

als advocaat.” 

Vol enthousiasme
Dat Martina openstaat voor nieuwe dingen waar ze zich 

vervolgens vol enthousiasme op stort blijkt wel uit de ma-

nier waarop zij in 2015 voorzitter werd van de Rotterdamse 

Beurs Brand Sociëteit. Een bijzonder traject. “In 2015 ben ik 

gevraagd lid te worden van het bestuur, waarop ik aantrad 

als secretaris. Door omstandigheden moest de toen kersver-

se voorzitter zich plotseling terugtrekken. Dat was overigens 

twee maanden nadat ik tot het bestuur was toegetreden. 

Het bestuur had dus op stel en sprong een nieuwe voorzitter 

nodig. Vervolgens werd er naar mij gekeken. Letterlijk dus. 

Mijn eerste reactie was dat dat wel erg snel ging om direct 

daarna te denken: ‘niet moeilijk doen, gewoon ervoor gaan!’ 

Ik heb er tot op de dag van vandaag geen spijt van gehad!”

RBBC
“Ik heb de RBBC altijd al een interessante club gevonden 

waar niet alleen ruimte is voor netwerken en kennisdeling, 

maar waar ook gelegenheid is voor het voeren van leuke ge-

sprekken. De RBBC biedt mij nu nog steeds de gelegenheid 

om met veel verschillende mensen van gedachten te wis-

selen over zaken die zich in onze wereld afspelen. Dat ver-

breedt mijn perspectief. Daarnaast biedt het na een werkdag 

gelegenheid om even op een andere, meer luchtige manier 

met het werk om te gaan. Dat is een van de belangrijkste 

redenen waarom zoveel vakgenoten lid zijn van de RBBC. Bij 

de RBBC kun je op een professionele maar laagdrempelige 

manier je netwerk behouden en uitbreiden. Het biedt ge-

legenheid om vakgenoten – die je op bepaalde momenten 

minder vaak spreekt – ook weer eens te spreken. Als bestuur 

proberen we tijdens de bijeenkomsten voor leuke en inte-

ressante sprekers te zorgen. Dit uiteraard met een fijne bor-

rel, goed eten en gelegenheid om te netwerken. Want vooral 

tijdens de borrel en het diner heb je leuke gesprekken. Met 

de nodige humor. Humor vind ik zowel in privé situaties als 

zakelijk belangrijk. Het is goed om werk en zaken serieus te 

nemen, maar je moet je daarin niet verliezen. Af en toe een 

goede grap – als daar tijd en plaats voor is – moet echt kun-

nen.“ 

Ook wel bloedserieus
Hoewel Martina absoluut in is voor een lolletje – humor rela-

tiveert, zoals ze zelf aangeeft – kan ze ook bloedserieus zijn. 

“In mijn zaken ga ik tot het uiterste om het maximaal haal-

bare te bereiken voor mijn opdrachtgevers. Ik ben daarin 

ook wel realistisch hoor: als een opdrachtgever niet de beste 

positie heeft, zeg ik dat ook. Want ik vind het belangrijk om 

efficiënt te werken. De tijd, energie en kosten die een op-

drachtgever in een zaak steekt, moeten het resultaat immers 

wel waard zijn.” 

Voor verbetering vatbaar
Gelukkig kan Martina een zaak snel doorgronden en direct 

duidelijk aan een opdrachtgever uitleggen wat zijn kansen 

zijn, wat haalbaar is en hoe ze de zaak gaan aanpakken. “Elke 

opdrachtgever is gebaat bij een helder plan van aanpak. 

En goede en heldere communicatie. Dat laatste is iets wat 

– naar mijn mening – in het algemeen nog wel voor verbe-

tering vatbaar is. Niet alleen in mijn wereldje, maar in iedere 

branche. Ik vind het goed om ruimte te bieden voor open 

communicatie en overleg. Twee zien altijd meer dan één en 

daarom is het belangrijk kritiek te durven geven en ontvan-

gen. Natuurlijk moet die kritiek wel opbouwend zijn met als 

doel elkaar op een hoger niveau te brengen. Alleen zo kan 

je van elkaar leren. Iemand afkraken heeft nog nooit tot iets 

constructiefs geleid.” 

Niche-kantoor
Die open communicatie en dat overleg zie je ook terug bij 

advocatenkantoor Van Steenderen MainportLawyers, een 

Niet moeilijk doen. 
Gewoon ervoor gaan!
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RUBRIEKVERZEKEREN | COLUMN

Door Marga Purvis

Het kan ook anders

Anno 2020 is de verzekeringssector helaas nog steeds een man-

nenbolwerk, vooral aan de top. Ik ben nu elf jaar algemeen direc-

teur van OOM Verzekeringen en ik ben nog steeds een van de wei-

nige vrouwen tijdens bestuursvergaderingen verzekeraars-breed. 

Ik realiseer me dat ik als vrouw soms anders handel dan een man. 

Ik heb er bewust voor gekozen om mezelf te blijven. Ik ben van 

mening dat die houding bijdraagt aan een brede diversiteit. Als 

we allemaal proberen om op elkaar te lijken verandert er niets. En 

dan heb ik het niet alleen over een gezonde balans tussen vrou-

wen en mannen in alle lagen van een bedrijf.

Diversiteit zit ook in leeftijd, huidskleur en geaardheid. Door ie-

dereen gelijke kansen te geven ligt een afspiegeling van de maat-

schappij binnen handbereik. Het is fijn dat er bijeenkomsten zijn 

in deze branche voor alleen vrouwen, maar daar moeten we niet 

in doorslaan. Het is niet wij tegen hen of andersom. Bijeenkom-

sten zouden meer moeten plaatsvinden op basis van een goede 

mix van mensen. Niets meer en niets minder. Het gaat de branche 

alleen maar meer positieve inzichten opleveren als we iedereen 

een eerlijke kans geven. Zoals een eerdere overheidsslogan al te-

recht luidde: ‘De maatschappij. Dat zijn wij!’

Mijn ambitie om door te groeien zat er al vroeg in. Hiervoor heb 

ik ook privé keuzes gemaakt. In het management was er geen 

sprake van een 40-urige werkweek en stond ik altijd in dienst van 

het werk. Vrienden vonden het wel eens lastig, als ik nee zei tegen 

uitjes. Toch heb ik het er graag voor over gehad want het heeft mij 

gebracht waar ik nu ben. En, ik kan vanuit mijn huidige positie het 

verschil maken. 

Tijden veranderen en altijd maar ‘aan’ staan voor je werk vind ik 

niet gezond meer. Ontspanning is belangrijk omdat je daarna 

weer een optimale inspanning kunt leveren. Zeker nu we door co-

rona gedwongen zijn ons werk en ook de werktijden anders in te 

richten. Hoe fijn is het dat ik kan meewerken aan die nieuwe ma-

nier van werken. Het feit dat ik een vrouw ben, werkt hier natuur-

lijk ook in door. Ik vind het voor mijn werknemers belangrijk dat 

er een goede balans is tussen werk en privé. Altijd bereikbaar zijn 

voor iedereen is echt niet meer van deze tijd, evenmin als van ne-

gen tot vijf werken. Ondanks de onzekere tijd waarin we nu leven, 

kijk ik met veel vertrouwen naar de toekomst, waarin we ons nog 

bewuster zullen zijn van waar we, letterlijk en figuurlijk, vandaan 

komen en hoe het ook anders kan.

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

24/7 alarmnummer 0900 4321 4321 

www.belfor.nl

At 
BELFOR 
we 
restore 
more 
than 
property

Of het nu water, brand- of stormschade is. Onze gedupeerden vertrouwen op 
BELFOR om hun leven, woning en bedrĳven opnieuw op te bouwen. 
We herstellen namelĳk meer dan alleen schade!
BELFOR en BELFOR Technology - uw partner voor, tĳdens en na een calamiteit. 

Reeds meer dan 25 jaar

omdat ‘stille getuigen’ niet liegen

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

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

- Inbraak / Diefstal
- Aansprakelijkheid
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1934 RA Egmond aan den Hoef
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Telefoon 072 - 506 30 33
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TAXATIES

“Stiekem is het heel leuk om 
met twee vrouwelijke 
taxateurs op pad te gaan”

Sinds januari 2008 is Odet van Gent (49) als Senior Register-Taxateur werkzaam bij Troostwijk Groep. Aanvankelijk wilde 

ze expert worden, maar ze ontdekte dat ze toch liever vóór dan na de schade wilde komen. Ze kwam te werken in de 

binnendienst van Troostwijk en werd daar algauw klaargestoomd voor de buitendienst. Odette richtte haar blik op het 

bouwkundig vlak en volgde vervolgens de opleiding Bouwkunde aan de Hogeschool NCOI. Inmiddels is Odet Register-

Taxateur bij het VRT en bepaalt ze de waarde van een grote variëteit aan panden. Van kantoren tot kerken en van 

winkelcentra tot watertorens. Hierbij werkt ze veel samen met haar collega inventaris taxateurs.

In haar omgeving treft Odet niet veel vrouwen. Dat was voor 

haar in het begin dan ook wel even wennen. “Als ik een af-

spraak inplan wordt aan de telefoon nog wel eens gevraagd 

wie er precies komt,” lacht ze. “Er wordt dan vanuit gegaan 

dat ik de planner ben. Maar ik leg het eerste contact graag 

zelf, helemaal bij de major clients.” Deze major clients vor-

men een van de drie groepen die Troostwijk bedient. “Daar-

naast zijn er nog de reguliere taxatieopdrachten voor het 

MKB en de waardevaststellingen,” legt Odet uit. “Bij die laat-

ste groep horen ook Vereniging van Eigenaren.”

Ook voor subsidies taxeren
Odet verzorgt taxaties voor verzekeringsdoeleinden. Maar 

ze taxeert ook omdat een eigenaar een subsidieaanvraag 

wil indienen. Odet legt uit: “Die subsidieaanvragen gelden 

voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zij kunnen 

een subsidieaanvraag indienen voor onderhoud: de Subsi-

die Instandhouding Monumenten (SIM). Het betreft objec-

ten zoals ruïnes, fabrieken, sluizen, delen van stadsmuren, 

molens, archeologische monumenten of kerken die tegen-

woordig als kantoorpand fungeren. De eigenaren kunnen 

een subsidie krijgen ter hoogte van een percentage van de 

herbouwwaarde. Voor de subsidie aanvraag moet daarom 

dikwijls de herbouwwaarde door een deskundige partij wor-

den bepaald.” 

Appels met peren vergelijken
Bij dit soort taxaties moet bepaald worden wat het kost 

om een pand in dezelfde staat en op dezelfde plek te her-

bouwen. “Natuurlijk, de verkoopprijs bepaalt de makelaar 

en staat op Funda. Maar bij het bepalen van de herbouw-

waarde wordt rekening gehouden met allerlei onderliggen-

de zaken,” vertelt Odet, “Welke materialen zijn er gebruikt 

en - minstens zo belangrijk – hoe is de bereikbaarheid van 

een pand? Wij hanteren een zogenaamde elementenbe-

rekening, waarmee we alle factoren een voor een in kaart 

brengen. Dat compleet maken van de puzzel vormt iedere 

keer wel een uitdaging. Vaak blijkt dat de marktwaarde van 

een pand erg verschilt van de herbouwwaarde, iets wat niet 

iedere opdrachtgever snapt. Dan moet je de klant uitleggen 

dat dit echt appels met peren vergelijken is.”

ik vooral mijn eigen inzicht te verbreden. Een nieuwe preek-

stoel en klankbord met veel houtsnijwerk loopt al gauw in 

de 100.000 tot 200.000 euro. Dat komt puur door de vele ar-

beidsuren die erin zitten. Om het zelf eens te ondervinden 

heb ik enkele workshops gevolgd: glas-in-lood, smeden en 

steenhouwen. Op deze manier kan ik me veel beter voorstel-

len waarom sommige elementen zo kostbaar zijn.”

Junioren
Naar de jeugd is veel vraag, ook bij Troostwijk. Na een mid-

delbare of hogere bouwkundige opleiding hoef je niet stan-

daard een carrièrepad te volgen in de bouwsector; je kunt 

ook taxateur worden. “Veel studenten weten dit niet,” aldus 

Odet. “En dat is jammer. Want het onder de knie krijgen van 

het vak onder begeleiding van een senior, duurt even. Ik ben 

er voorstander van om zes jaar in te calculeren voor de op-

leiding van een taxateur. Het is geen toeval dat deze periode 

gelijk is aan de looptijd van een taxatierapport. Zodra een 

hertaxatie nodig is, kan de opvolger deze zonder problemen 

uitvoeren. Het is namelijk ideaal als de junior de klant al kent 

en weet hoe hij of zij bijvoorbeeld de opstallen voor een spe-

cifieke klant moet taxeren.” 

Gebouwen met een verhaal
Het allround aspect van het vak van taxateur vindt Odet erg 

leuk. “Je weet nooit wie de deur opent en waar je terecht-

komt. Op het moment dat ik ‘s ochtends in de auto stap heb 

ik gewoon een aantal onbekende adressen op een lijstje 

staan. Op de terugweg zijn dat klanten en gebouwen met 

een eigen verhaal geworden.”

Door Roëlle Esselink en Cindy van der Helm
Fotografie: ZZindi Corporate Communicatie

Odet van Gent (49), Senior 
Register-Taxateur bij Troostwijk 
Groep, bepaalt de waarde van 
een grote variëteit aan panden: 
van kantoren tot kerken en van 
winkelcentra tot watertorens.

Grachtenpanden blijven voor 
Odet een belevenis. Ze heeft 
inmiddels al meerdere ‘KLM-
huisjes’ van binnen gezien.

Grachtenpanden 
blijven een belevenis

Een grote uitdaging in het taxatievak, aldus Odet, vormt het 

inschatten van de kosten om een (gedeelte van een) mo-

numentaal pand te kunnen herstellen in zijn originele staat. 

Soms is het gebruik van het originele materiaal niet meer 

mogelijk, in verband met gezondheidsrisico’s. Rondom 

zandsteen, bijvoorbeeld, bestaan strikte voorschriften. Dan 

liggen er oplossingen in vervangend materiaal, zoals hard 

kunststof of beton. Toch wordt er bij het bepalen van een 

herbouwwaarde altijd eerst uitgegaan van de materialen 

die oorspronkelijk gebruikt zijn.”

Zelf ervaren
Om haar eigen kennis te vergroten en om zich nog beter te 

kunnen voorstellen hoeveel arbeidsuren herstel of vervan-

gen kunnen vergen, praat Odet geregeld met restaurateurs 

en bezoekt ze restauratiebeurzen. “Sommige prijzen wil ik 

simpelweg direct paraat hebben. Met andere zaken probeer 
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TAXATIES

Hoewel ze iedere taxatie dus ziet als een nieuw verhaal, vindt 

Odet de bezoeken aan monumentale panden het meest 

speciaal. “Grachtenpanden blijven een belevenis. In veel van 

zulke panden bevinden zich allerlei kruip-door-sluip-door-

weggetjes en ruimtes waar anderen normaliter niet komen. 

Vooral Amsterdam heeft zoveel mooie grachtenpanden.  In-

middels heb ik al meerdere van mijn ‘KLM-huisjes’ van bin-

nen gezien. Taxaties in Amsterdam neem ik dan ook graag 

voor mijn rekening. Die kan ik goed combineren met een 

bezoek aan het Troostwijk hoofdkantoor.”

Coronasupplementen
De coronacrisis bood Odet meer dan eens de kans om in 

panden die anders druk in bedrijf zijn, vrijuit aan de slag te 

gaan. “Toen het rustig was in de horeca, bijvoorbeeld, liep 

ik in de keukens niet in de weg. Ook in scholen konden we 

ongestoord onze gang gaan. In zorginstellingen en som-

mige andere bedrijven konden we echter niet meer terecht. 

In zulke gevallen hebben we, in overeenstemming met ver-

zekeraars, een waardeadvies afgegeven met een beperkte 

geldigheid: de zogenoemde ‘coronasupplementen’. Na 1 de-

cember aanstaande gaan wij er vanuit deze supplementen 

te kunnen omzetten naar een volledige taxatie.” 

Welke kunst red je als eerste?
Ook in het buitenland, waar Odet regelmatig naartoe ging 

voor taxaties, is het werk helaas grotendeels weggevallen 

door corona. “Het is leuk werk, omdat je onderweg veel ziet. 

Door te zien hoe men in het buitenland bouwt en welke 

materialen en technieken men gebruikt zijn de reizen erg 

leerzaam. Bij een bezoek aan een brandsymposium vertelde 

de luitenant-kolonel van de Parijse brandweer ons hoe ze te 

werk waren gegaan bij de brand in de Notre-Dame en hoe 

hulpdiensten hadden geworsteld met de vraag welke kunst 

als eerste gered moest worden. Die ervaring heeft me wel 

laten inzien hoe belangrijk een noodplan is. Sindsdien geef 

ook ik - hoewel ik er niet voor de inventaris ben - beheer-

ders van gebouwen met veel waardevolle kunst als tip mee: 

maak een lijst van alles wat als eerste gered moet worden, 

waar het kan worden gestald en op welke manier ermee 

moet worden omgegaan. En zorg ervoor dat die lijst bij de 

brandweer terechtkomt. Een professioneel taxatierapport 

kan daar zeker bij helpen.”

Vrouwelijke collega’s
Het werk als taxateur kan ook in Nederland soms eenzaam 

zijn. Gelukkig zijn er tal van taxaties die ze wél samen met 

collega’s kan uitvoeren. Op het moment dat er zowel opstal-

len als inventaris getaxeerd worden trekt Odet namelijk op 

met een van de inventaristaxateurs. Moeten er musea of 

monumentale panden met bijzondere ornamenten of kunst 

getaxeerd moeten worden, dan werkt Odet samen met de 

kunsttaxateurs van zusterbedrijf Apresa. “Leuk om samen 

door die panden te lopen. Je leert veel van elkaar. Daarnaast 

is het leuk om ook eens met een vrouw samen te werken, 

want Apresa heeft vrouwelijke taxateurs in dienst. Eén van 

hen doet ook taxaties voor Troostwijk. En dan hebben we 

natuurlijk nog bouwkundig taxateur Kim Steeghs. De kans 

dat ik ooit met haar een taxatie zal doen is alleen niet heel 

groot, want het gebeurt zelden of nooit dat je met twee man 

(of vrouw) een gebouw taxeert. Bovendien woont en werkt 

Kim helemaal in het zuiden van het land, terwijl ik haast niet 

noorderlijker kan zitten. Helaas. Want stiekem is het wel heel 

leuk om in die mannenwereld ook eens met twee vrouwe-

lijke taxateurs op pad te gaan.”  <

Odet van Gent: “Sommige prijzen wil ik simpelweg direct paraat hebben. Daarom praat ik geregeld met 
restaurateurs en bezoek ik graag restauratiebeurzen.”

Het compleet maken van de 
puzzel vormt een uitdaging

HET GEZEGDE LUIDT

Dat is precies zoals het er in de praktijk aan 
toe gaat, naast het water wat na een water-
schade direct kan worden weggenomen blijft 
er nog veel water in het gebouw achter. Vaak 
bevindt dat water zich in min of meer geslo-
ten ruimten zoals kruipruimte, loze ruimte 
onder een trap of zelfs onder een ligbad of 
douchebak. In de ruimten ontbreekt bijna 
altijd een ventilatievoorziening waardoor 
het risico op blijvende schade toeneemt.

TRITION DROOGTECHNIEK 
OOK WANNEER HET ECHT LASTIG WORDT

EXPERTISE 
EN SNELHEID

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

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

Wij garanderen de kortste droogtijd bij 
reguliere waterschades.

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

Wij zorgen voor minimale overlast en 
maximale schadereductie. 

Onze experts bezitten specialistische kennis 
en ervaring. 

Wij zijn binnen 2 uur ter plaatse.

SCHADELAST 
REDUCTIE
De drogers van Trition zijn erop voorzien om juist in deze situaties 
een op maat gemaakte droging uit te voeren waardoor de schade 
wordt beperkt. De drogers zijn voorzien van uitblaasopeningen 
waarop slangen kunnen worden aangesloten en ze beschikken over 
een krachtige ventilator waardoor een stevige luchtstroom wordt 
gecreëerd. Hiermee droogt Trition moeiteloos de moeilijkste plekjes 
en zorgt daarmee voor een lagere schadelast.

“Water kruipt waar 
 het niet gaan kan.” 

EEN PASSENDE 
OPLOSSING
Uiteraard staan wij als specialistisch bedrijf op het gebied van
vocht- en waterproblematiek niet alleen. Samen met u willen wij 
bepalen we hoe we uw specifieke behoefte kunnen voorzien van 
een passende oplossing. Immers, voor al uw droogvraagstukken 
kunt u 24/7 bij Trition terecht.
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Jacqueline Bolijn

Marktontwikkelingen dwingen 
klanten tot meer preventie

De kersverse Manager Corporate Risk van Kröller Boom Assurantiën Jacqueline Bolijn (57) begon haar carrière als studente 

HEAO bij een assurantietussenpersoon, haalde haar assurantiediploma’s, volgde een post-HBO opleiding bedrijfskunde, 

voltooide haar master Verzekeringskunde aan de Universiteit van Amsterdam en was werkzaam in tal van functies aan 

zowel makelaars- als verzekeraarszijde met als rode draad property en co-assurantie.
Door Roëlle Esselink en Cindy van der Helm

Met die kennis en ervaring zit ze goed bij assurantiemake-

laar Kröller Boom Assurantiën, waar ze op 1 september in 

dienst trad. Ze is verantwoordelijk voor de corporate risk ac-

tiviteiten en stuurt een team van acht man aan. Tot voor kort 

werkte zij als Underwriting Manager Property bij verzekeraar 

Nationale-Nederlanden en droeg ze verantwoordelijkheid 

voor het resultaat Property van de co-assurantieafdeling.

Van verzekeraar...
In de laatste periode bij Nationale-Nederlanden was Jacque-

line met name gefocust op de integratie met Vivat. Als mana-

ger keek ze naar de resultaten. “Het was echt de techniek van 

het vak waar ik me mee bezighield en de aansturing van het 

team op technisch gebied,” legt Jacqueline uit. “Zorgen dat 

je de portefeuille op orde kreeg. Dat informatie aangeleverd 

werd bij herverzekeraars. Dat soort zaken. De bovenkant van 

de portefeuille vind ik erg leuk, maar soms miste ik wel het 

echte zakendoen. Als makelaar krijg ik daar gelukkig weer 

veel mee te maken. Juist het contact met de klant en het on-

derbrengen van risico’s bij de verzekeraar trekt me enorm.” 

Dat Jacqueline in beide rollen ervaring heeft, beschouwt ze 

als een pre. “Andere makelaars weten ongetwijfeld ook wat 

een verzekeraar nodig heeft, maar ik ben zelf jarenlang als 

verzekeraar werkzaam geweest en weet dus als geen ander 

hoe verzekeraars tot een acceptatie komen.” 

...naar makelaar
“Toen Delta Lloyd overgenomen werd door Nationale-Ne-

derlanden werd het me allemaal iets te massaal. Ik kan me 

er echt op verheugen om nu weer bij een kleinere onder-

neming te gaan werken. Dat gevoel van ons-kent-ons en de 

gezamenlijke kracht die je kunt voelen wanneer je ergens 

samen de schouders onder zet. Er is daarnaast een grote 

groeiprognose. Ook daar ben ik benieuwd naar. Uitzicht op 

interessante, nieuwe ontwikkelingen, dat geeft me energie. 

Kröller Boom richt zich bovendien uitsluitend op grootzake-

lijke markt. Dat is precies waar mijn hart ligt.” En ook waar 

Jacqueline goed in is. Menig makelaar zal zich straks onge-

twijfeld verbaasd achter de oren krabben en denken: ‘Dat ik 

nu die zaak kwijtraak aan Bolijn!’ 

Trends
Op de vraag wat er tegenwoordig speelt in de branche, 

noemt Jacqueline onder meer de afnemende vrijheid van 

zakendoen. “De afgelopen jaren zie je dat verzekeraars aan 

steeds meer vereisten moeten voldoen. Voordat je een ac-

ceptatie kunt doen, moet er steeds meer worden vastge-

legd en vroegtijdig worden voorgelegd aan anderen. Er is 

veel meer aansturing vanuit de hoofdkantoren. Ook voor de 

makelaar heeft zo’n strikter beleid consequenties: het wordt 

steeds moeilijker om zaken rond te krijgen. Dat wordt voor 

mij nog een mooie uitdaging.” Maar met haar doorzettings-

vermogen, overtuigingskracht en enthousiasme zal het haar 

ongetwijfeld lukken om posten 100% vol te krijgen. “Als ik 

wat aanpak, pak ik het aan en maak ik het af.”

Ze noemt nog een andere ontwikkeling: de terugtrekkende 

capaciteit. Verzekeraars worstelen al een paar jaar met hun 

resultaten. “Het ligt daarom in lijn der verwachting dat er 

ook dit jaar weer premieverhogingen zullen zijn. Vorig jaar 

was natuurlijk extreem. Toen is immers de gehele porte-

feuille opgezegd. Als gevolg van de krapte die daardoor op 

de huidige beursmarkt ontstaat, zal de markt vervolgens 

wellicht gedwongen worden om meer capaciteit te zoeken 

in het buitenland. Dat lijkt een goede oplossing, maar mis-

schien brengen we dan onze eigen markt wel in gevaar.”

Volgens Jacqueline dwingt deze ontwikkeling klanten op 

hun beurt om meer aan preventie te doen. “Steeds vaker lo-

pen schades op tot in de honderden miljoenen. Die hoge 

kosten voel je na een aantal jaar nog steeds in je portemon-

nee. Verzekeraars eisen dan ook vaker loss limits. Men wil 

de exposure omlaag brengen. Zo zal de klant bij de bouw 

van een nieuw pand veel meer met de makelaar moeten 

overleggen. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er overal 

sprinklers opgehangen moeten worden, om maar een sim-

pele maatregel te noemen. Feit is dat preventie op veel plek-

ken beter geregeld zal moeten worden. Helaas is er wat pre-

ventie betreft weinig sturing vanuit de overheid. Die richt 

zich op het bouwbesluit, maar een bouwbesluit kijkt alleen 

naar de persoonlijke veiligheid van mensen, niet naar mate-

riële schade.”

Corona
Ook het coronavirus heeft gevolgen voor het werk. “Wat wij 

in de markt zeker gemerkt hebben is het gegeven dat je veel 

tijd kunt besparen door sommige bezoeken niet af te leg-

gen, maar gebruik te maken van online overleg. We kunnen 

op sommige fronten efficiënter werken. Natuurlijk zul je bij 

grote prolongaties altijd nog met de klant om tafel gaan, 

maar we hebben nu gemerkt dat Teams-vergaderingen in 

de voortgang een goed alternatief kunnen bieden.” Jacque-

line vraagt zich daarbij wel eens af hoe de markt er over tien 

jaar uit zal zien. Wat zij nu al ziet is dat steeds meer make-

laars de onderkant van de portefeuille onderbrengen bij vol-

machten. Deze zaken worden niet meer via e-ABS afgewik-

keld. Dit zal de totale beursomvang in aantal zaken verlagen.

Man versus vrouw
Of Jacqueline bij haar werk voordeel ervaart van het feit dat 

ze vrouw is? “Niet zozeer. Een man kan net zo goed doen 

wat ik doe. Hij zal het alleen anders doen. Wat samenwer-

king betreft is juist een mengvorm – zowel mannen als 

vrouwen – goed. Als je kijkt naar de co-assurantiemarkt is 

de verhouding man-vrouw de laatste jaren erg bijgetrok-

ken, met uitzondering van de Brandafdeling. Die heeft nog 

de minste verandering doorgemaakt. Maar ook daar zie je 

langzaamaan dat er meer vrouwen in het MT komen. Toen ik 

begon had ik – los van administratief medewerkers – maar 

één vrouwelijke collega.” 

De A.B.B.S., de Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit, waar Jac-

queline penningmeester van is, heeft overigens nog steeds 

slechts een paar vrouwelijke leden. “In dat soort gevallen 

Manager Corporate Risk van 
Kröller Boom Assurantiën 
Jacqueline Bolijn: “Uitzicht op 
interessante, nieuwe ontwikke-
lingen geeft energie.” 

(Katja Mali Fotografie)

Er is een afnemende vrijheid 
van zakendoen
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probeer ik wel altijd vrouwen naar voren te duwen en hen 

te stimuleren lid te worden. Zo’n netwerk kan zo waardevol 

voor je zijn. Op het moment dat je iemand kent is het im-

mers veel gemakkelijker een telefoon te pakken om even 

iets te vragen of te bespreken.”

Verzekeringskunde
Twee jaar geleden heeft Jacqueline nog een universitaire 

opleiding aan de UvA afgerond. Ze studeerde af op het on-

derwerp Beloningstransparantie in de co-assurantiemarkt, 

een onderzoek waar ze de hele markt in betrok. Jacque-

line richtte zich specifiek op de co-assurantiemarkt, omdat 

binnen deze markt voor de grote zakelijke cliënten al be-

loningstransparantie is ingevoerd, ook zonder wettelijke 

regelgeving. “Deze grote zakelijke cliënten betalen voor het 

adviseren en bemiddelen een fee aan de makelaar. De belo-

ning van de makelaar is niet meer in de prijs van het verzeke-

ringsproduct verwerkt. Respondenten hebben dus al erva-

ring met en een mening over transparante beloning. Buiten 

provisie en fee worden, met name in de co-assurantiemarkt, 

beheersvergoedingen voor pools en covers betaald door 

verzekeraars. Sommige makelaars ontvangen, afhankelijk 

van de omvang van de portefeuille, nog aanvullende kos-

tenvergoedingen. Over het algemeen is de cliënt niet op de 

hoogte van de ‘beheersvergoedingen’ en ‘aanvullende kos-

tenvergoedingen’ die in de co-assurantiemarkt door de aan-

bieder aan de makelaar worden betaald. Dit brengt het risico 

van belangenverstrengeling met zich mee. Vraag is of deze 

vergoedingen wel in het belang zijn van de cliënt?” 

Effecten beloningstransparantie
“Je moet onderscheid maken in drie segmenten. Voor het 

segment waarin de grote zakelijke cliënten zich bevinden 

zal beloningstransparantie geen gevolgen hebben,” aldus 

Jacqueline. “Die toplaag is al transparant. In het segment 

van de middelgrote zakelijke cliënten zal de beloning afne-

men, waardoor het gegeven advies goedkoper zal worden. 

Dit geldt overigens alleen voor de bovenkant van dit tweede 

segment. Voor de rest van het segment zal er geen merkbaar 

effect optreden. Met de recente prijsverhogingen is dit ove-

rigens wel een iets ander verhaal geworden.

In het derde segment, waarin de kleine zakelijke cliënten 

zich bewegen, zal het effect het grootst zijn. Deze cliënten 

zullen naar verwachting tegen hun zin in meer moeten gaan 

betalen voor het verzekeringsproduct of zelfs helemaal 

geen (gericht) advies meer krijgen. Een gevolg hiervan is het 

adviesgat. Cliënten uit dit segment zullen geen advies meer 

vragen, omdat zij hiervoor de financiële middelen niet heb-

ben. Het gevolg hiervan is dat makelaars dit segment zullen 

afstoten.” 

Conclusie onderzoek
“Eindconclusie is dat beloningstransparantie alleen in het 

belang is van de bovenkant van het tweede segment, de 

middelgrote zakelijke cliënten. Het daarmee samenhangen-

de doel, het vertrouwen in de co-assurantiemarkt vergroten, 

wordt hiermee niet gehaald.

Als makelaars voldoende tijd krijgen om hun businessmodel 

aan te passen om deze kleine zakelijke cliënten efficiënt te 

bedienen en daarmee hun kosten kunnen verlagen, dan zou 

invoering van transparante beloning op de lange termijn in 

het belang van de cliënt kunnen zijn.

Een mogelijke uiterste consequentie van dit alles is dat al-

leen het eerste segment en het bovenste deel van het 

tweede segment nog blijven bestaan. De bovenkant van 

het tweede segment zal immers worden opgenomen in het 

eerste segment. De onderkant van het tweede segment zal 

al snel de weg van het derde segment volgen en online ad-

viezen gaan zoeken, met alle risico’s van dien. Als dat zou 

gebeuren, dan zal de co-assurantiemarkt ernstig inkrimpen.”

Boost
Het was destijds een actueel, maar ook beladen onderwerp. 

Op de vraag wat het Jacqueline gebracht heeft antwoordt 

zij: “Het was leuk om te doen, vooral omdat iedereen er wel 

een mening over heeft. Tegelijkertijd bracht het me meer 

inzicht in en begrip voor de tweede en derde lijn bij verzeke-

raars. Ten slotte heeft het me op persoonlijk vlak een boost 

gegeven: op mijn leeftijd nog een diploma aan de universi-

teit halen, dat geeft wel zelfvertrouwen.”  <

“De cliënt centraal”
 
Scriptie Master of Science, 
Verzekeringskunde/ERM
Amsterdam Business School
 

Jacquel ine  Bol i jn :

BELONINGSTRANSPARANTIE 

IN DE COASSURANTIEMARKT

Jacqueline Bolijn deed voor haar 
opleiding Verzekeringskunde 
onderzoek naar de belonings-
transparantie in de co-assuran-
tiemarkt. De resultaten zetten de 
markt aan tot nadenken.
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Annemieke Verhorst haalt 
eerst ‘de emotie eruit’

Als dochter van een transportondernemer groeide Annemieke Verhorst op tussen de vrachtwagens. En nu zit ze er als 

Transport/Goederen expert, gespecialiseerd in verhuisschades, weer middenin. Maar ze doet meer. Ze is lifecoach en 

herstelcoach. De parallel tussen schadewerk en coaching? Bij verhuisschades ‘haalt ze eerst de emotie eruit’ en gaat dan 

pas schaderegelen. Als herstelcoach ‘haalt zij ook eerst de ellende eruit’ om daarna de weg terug naar boven te vinden. Al 

haar kwaliteiten zet ze in binnen één en hetzelfde bedrijf: BosBoon Expertise.

Door Cindy van der Helm

Haar eerste baan na haar Economisch Juridische opleiding 

was de behandeling van transportschades bij een experti-

sebureau. Ze wilde graag de buitendienst in, maar dat be-

hoorde daar helaas niet tot de mogelijkheden. Als vrouw – 

en we leefden toen in het jaar 1993 – zou zij haar hoofd niet 

boven water kunnen houden. Op haar vraag of zij dan alleen 

verhuisschades mocht doen werd ook negatief gereageerd; 

de onderneming wilde alleen allround experts. 

“Lekker dan, dacht ik nog. Ik zou nu de barricades op kunnen 

gaan. Stennis maken. Maar wat ik ook kan doen is kijken of 

de wereld groter is.” Daarop accepteerde zij een traineeship 

bij een bank, maar miste daar het internationale aspect. En 

toen viel haar oog op de advertentie van een internationaal 

verhuisbedrijf dat een accountmanager zocht. In die func-

tie kwam alles wat haar aantrok samen: verkoop, relatiema-

nagement, vervoer én het internationale aspect. “Dát zou ik 

gaan doen. Er hadden wel 80 mensen gesolliciteerd maar ik 

heb nooit gedacht dat ik het niet zou worden.” En ja hoor, 

Annemieke kreeg de baan. “Met enorm veel plezier heb ik 

dat gedurende zeven jaar gedaan, totdat ik kinderen kreeg. 

Het werk en het reizen was leuk, maar lastig te combineren”. 

Verhuisschades
“Als je kinderen hebt moet je nu eenmaal keuzes maken. Ik 

koos ervoor om tijdelijk wat administratieve werkzaamhe-

den te verrichten bij RVJ Expertise, het bedrijf van mijn man 

dat inmiddels RVJ BosBoon is. Daarna zou ik wel weer verder 

zien, maar het bleek dat ik me meer thuis voelde op het ex-

pertise-honk dan ik dacht. Toen heb ik mijn oude werkgever 

gebeld omdat ik wist dat hij te dealen had met claims. Zo’n 

claim valt niet onder brandschade en ook niet onder trans-

portschade. Hij valt er precies tussenin. Een inboedel wordt 

immers in containers de hele wereld over getransporteerd. 

Ik ken geen enkele expert die dit werk leuk vindt; het is veel 

te emotioneel en tijdrovend. Maar ík wel! Ik kom uit de trans-

portwereld en heb ervaring met het verhuisproces.” 

En zo behandelt Annemieke vanaf 2008 voor veel wereld-

wijd opererende verhuisbedrijven de schadeclaims. Desge-

vraagd – en ook ongevraagd –  geeft zij advies over de ma-

nier waarop verhuisbedrijven de werkwijze zouden kunnen 

verbeteren om zo schades te voorkomen en hoe de polis 

beter kan aansluiten op de realiteit. Er is zoveel werk dat er 

inmiddels een tweede vrouw op de verhuisschades werkt: 

Nadia Kuah. “We krijgen zelfs opdrachten van andere exper-

tisebureaus, simpelweg omdat ons proces er volledig op ge-

richt is. Wij hoeven niet elke keer het wiel weer uit te vinden.”

Kracht
“Je ziet dat emotie vaak wordt vertaald in de claim. Ik geef 

onze relaties eens per jaar een terugkoppeling van wat ik al-

lemaal zie gebeuren op de werkvloer. Er vinden veel onno-

dige voorvallen plaats: verhuizers die lomp of ondoordacht 

omgaan met spullen van anderen; verhuiswagens die niet 

goed geladen zijn; werken met onervaren personeel waar-

door het misgaat; foute planning waardoor mensen totaal 

gehaast moeten werken. Mensen worden daar boos om: 

het verhuisbedrijf – of de verzekeraar – moet dan betalen 

voor het leed dat gedupeerden is aangedaan. Maar dat zit 

nu eenmaal niet in de polisdekking.” 

Annemiekes kracht is dat ze alles weet uit te vragen. Eerst 

zoomt ze in op de emotie en probeert ze die ‘eruit te krijgen’. 

Zolang iemand in zijn emotie zit, hoef je niet te beginnen over 

de claim. Is die emotie weg, dan pas bespreekt ze de claim. 

Annemieke Verhorst is Trans-
port/Goederen expert, gespe-
cialiseerd in verhuisschades, 
lifecoach én herstelcoach. 

(Take A Picture Fotografie)

Emotie wordt vaak vertaald 
in de claim

“Het is niet zo dat we er direct vol in gaan na bestudering van 

een claim, ook al zien we in één oogopslag dat die buiten-

proportioneel is. Wij bekijken de claim in alle redelijkheid en 

objectiviteit, gaan het gesprek aan en tonen begrip. Nadat ik 

met gedupeerden heb gesproken, hebben ze het gevoel dat 

ze gehoord zijn en dat hun ‘pijn’ erkend is. Het komt dan voor 

dat ze oprecht blij zijn, ook al krijgen ze uiteindelijk niet het 

geclaimde bedrag, maar slechts een – soms zelfs klein – deel 

daarvan. Dit kost in de eerste fase van de dossierbehande-

ling wat meer tijd, maar mijn ervaring is dat dat zich later in 

het traject ruimschoots terugverdient.”

Claim als sales tool
Wat Annemieke leuk aan het werk vindt? De wetenschap dat 

ze iets toevoegt. “Ik kan bijdragen aan de dienstverlening 

van BosBoon Expertise, aan die van verzekeringnemers en 

verzekeraars. Een claim is wat mij betreft de beste sales tool. 

Op het moment dat het mis gaat, moet de verzekeraar zijn 

belofte waarmaken en voor de verzekeringnemer moet de 

continuïteit worden veiliggesteld. Daar heb ik een belang-

rijke rol in. Als ik de claim voor alle partijen tot een goed ein-

de kan brengen, plukken ze daar allemaal de vruchten van. 

Wikkel ik daarentegen de claim beroerd af, dan verspreidt 

het slechte nieuws zich als een olievlek. Het is onze taak en 

intentie de zaak goed op te lossen zodat er een positief ge-

voel overblijft”. 

Happy Elephant
In 2014 is Annemieke coachingspraktijk Happy Elephant 

gestart, dat ze tegenwoordig naast haar transportscha-

des runt. Naar eigen zeggen omdat dit op haar pad kwam. 
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“Mijn oudste zoon bleek hooggevoelig en hiervoor hebben 

we een traject gevolgd. Dat vond ik zo inspirerend dat ik 

andere mensen hetzelfde gunde. Van 2010 tot 2015 heb ik 

een coachingsopleiding gedaan die vooral uitgaat van een 

holistische insteek. Als mens maak je onderdeel uit van een 

groter geheel. Het gaat om de hoofd-hartverbinding. Ik heb 

door het volgen van de opleiding geleerd beter verbinding 

te maken met mijn intuïtie, zodat je keuzes kunt maken die 

in lijn liggen met wie jij bent. Die niet voortkomen uit mate-

riële motieven, het gegeven dat iets handig is voor je CV of 

omdat je je wilt bewijzen tegenover je ouders.”

Herstelcoaching
Vorig jaar is Annemieke gestopt bij RVJ BosBoon. Ze miste 

onder andere een stukje zingeving. “Daarom heb ik de oplei-

ding tot herstelcoach gevolgd. Want herstelgericht schade-

regelen in het letsel-veld leek mij goed aan te sluiten bij wat 

ik tot dusver deed: de coachingspraktijk en transportschade 

regelen. Bij herstelcoaching zie je dat mensen zelf moeten 

nadenken over hoe ze kunnen herstellen. Mensen moeten 

zelf verzinnen wat hun x-factor is. Verwerking van wat ze is 

overkomen hoort daar bij. Pas als alle ellende herkend en er-

kend is kan je weer opkrabbelen.” 

Toen zich eind april onverwachte ontwikkelingen voorde-

den in de personeelsbezetting is Annemieke benaderd met 

de vraag of ze weer terug wilde komen. “En nu valt alles op 

zijn plek. Ik hoor hier gewoon thuis. Door de coachingsop-

leiding heb ik mezelf nog beter leren kennen. Hoe reageer 

je zelf op bepaalde situaties? Hoe leer je dat bepaalde din-

gen van jezelf en andere dingen van anderen zijn? Wat van 

anderen is moet je vooral bij anderen laten. Deze inzichten 

zijn heel waardevol voor het schaderegelen. Als je bijvoor-

beeld een transportschade met een andere expert doet is 

het handig als je zijn gedrag kunt duiden. Iemand doet of 

zegt iets, maar is misschien wel  bang voor iets heel anders. 

Het is goed als je daarop kunt inspelen. Als experts hebben 

we immers een gezamenlijk belang: zo snel en goed moge-

lijk de schade regelen en vaststellen.” 

Kruisbestuiving
Op de vraag of ze verschil in werkwijze ziet tussen mannen 

en vrouwen antwoordt ze: “We hebben gewoon een ander 

systeem. De bedrading tussen de linker- en rechterhersen-

helft is wezenlijk anders aangelegd. Wij vrouwen hebben 

veel meer verbindingen en zien dingen die mannen niet 

zien. Om dezelfde reden kunnen mannen bijvoorbeeld be-

ter auto rijden. Het is wat het is. In schaderegelen zijn die 

verbindingen soms heel handig en soms vraag ik een man 

met me mee te kijken om de focus op de juiste dingen te 

houden. 

Soms maak ik ook wel ‘gebruik´ van mijn vrouw-zijn. Als 

vrouw heb je in een mannenwereld nu eenmaal te maken 

met vooroordelen waar je mee moet zien te dealen. Maar 

ook kan je gemakkelijker dingen zeggen en vragen stellen. 

Als ik bijvoorbeeld in de haven schades doe en iets vrien-

delijk aan werklui vraag, dan helpen ze mij. Stelt een man 

dezelfde vraag, dan wordt hij echt niet altijd geholpen.”

Talenten naar boven halen
“Naast mijn vrouwelijke kwaliteiten kan ik ook mijn coa-

chingskwaliteiten tijdens het werk goed inzetten. Als iemand 

bijvoorbeeld een mindere periode heeft kan ik helpen. In de 

coachingspraktijk begrijp ik door mijn zakelijke ervaring hoe 

een organisatie werkt en kan ik me goed inleven in proces-

sen. Die ‘kruisbestuiving’ tussen beide vakgebieden is leuk. 

Ik heb het gevoel dat ik met mijn kennis van herstelcoaching 

en transportschades een mooie aanvulling ben op het team. 

Door oog te hebben voor je mensen kan je verrassende ta-

lenten naar boven halen. Ik heb met mijn hart gekozen voor 

dit werk. Misschien is dat wel het vrouwelijke element dat 

in iedere organisatie thuishoort. Als er iets naars gebeurt in 

een organisatie heb je nu eenmaal mensen nodig die dat 

soort signalen oppikken. Anders krijgen mensen daar op 

den duur last van.

Een blije medewerker is ook nog eens de beste medewerker. 

Soms levert een half uur lang een aai over iemands bol ge-

ven tien keer meer op. Heeft iemand een ziek kind thuiszit-

ten? Laat hem dan vooral zijn spullen pakken en aandacht 

aan zijn kind schenken. De volgende dag is die persoon drie 

keer zo gemotiveerd.

Zoiets is super belangrijk voor de continuïteit van de orga-

nisatie en de intrinsieke motivatie  van medewerkers. Zeker 

in deze tijd is het belangrijk om mensen aan je te binden. Je 

mensen zijn echt het kostbaarste bezit. Daar moet je zuinig 

op zijn.”  <

In 2014 is Annemieke coachingspraktijk Happy Elephant gestart, dat ze tegenwoordig naast haar transport-
schades runt.                                                                                                                                                     (Take A Picture Fotografie)

Bij verhuisschades ‘haalt ze eerst de emotie eruit’ en dan pas gaat Annemieke Verhorst schaderegelen.

Een claim is de beste sales tool

Die ‘kruisbestuiving’ tussen 
beide vakgebieden is leuk

HERSTELCOACHING | SCHADE-EXPERTISE

Gespecialiseerd
in brand- en
roetschade

www.piguillet.nl
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BRANCHEORGANISATIE

Er valt nog wel wat werk te verrichten 

Diversity and Inclusion
Informeren, inspireren, netwerken en samenwerken. Dat is waar NARIM, het professionele fundament van en voor 

Nederlandse Risk- en Insurance Managers, voor staat. Het NARIM draagt sinds 1996 als beroepsorganisatie actief bij aan 

het vergaren en delen van kennis en informatie voor Risk- en Insurance Managers.

In het bestuur van NARIM hebben twee dames zitting, te we-

ten Rosalie André, Head of Insurance & Risk Management bij 

Signify, en Lea Lelijveld van Cingelshouck, Risk & Insurance 

Manager bij Bouwinvest Real Estate Investors. Wellicht niet 

verwonderlijk dat we juist hen in deze vrouwenspecial aan 

het woord laten. 

Eind juli kwamen de twee bestuursdames van NARIM sinds 

lange tijd weer eens fysiek samen voor een lunch. In het ka-

der van de vrouwenspecial voerden we een goed gesprek 

met ze over Diversity and Inclusion. 

Diversiteit in karakters
Lea: “Zoom je in op teams aan de top van een organisatie, 

zoals Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur en ma-

nagement teams, dan valt er echter nog veel werk te verrich-

ten als we het hebben over Diversity and Inclusion. Neem 

alleen al de verhouding man staat tot vrouw. We weten het 

allemaal wel, maar nog altijd haalt men de 30% vrouwen 

niet. Het gaat zo vreselijk traag dat we ons wel op het onder-

werp moeten blijven focussen.” 

“Op hoofdniveau zijn wij het zeker met elkaar eens”, aldus 

Rosalie. “De mens is het kapitaal van je bedrijf. Investeer in 

de ontwikkeling van je medewerkers en maak teams com-

plementair aan elkaar. Echter, ontwikkeling en optimalisatie 

vergt vertrouwen, zowel in geven als ontvangen. Je moet 

fouten kunnen en mogen maken. Een ieder is op zijn of haar 

niveau belangrijk in het grote geheel. Maar dat is iets wat 

je wel uit moet leggen. En bovendien: het goede voorbeeld 

begint aan de top.” 

Daar waar Lea duidelijk voorstander is van het vrouwenquo-

tum en dat graag – om te beginnen –  weerspiegeld ziet in 

het eigen bestuur, ziet Rosalie veel meer de diversiteit terug 

in karakters van mensen. “Het bestuur van NARIM telt acht 

bestuursleden met acht verschillende karakters, zo mogen 

we wel stellen. Maar er is ook vertrouwen. Wat dat betreft zit 

het met inclusie wel goed binnen het bestuur.” 

Meer vrouwen binnen NARIM
Volgens Lea zie je ook in de samenstelling van NARIM-leden 

wel degelijk een - zij het langzame - verschuiving binnen de 

beroepsgroep. Inmiddels is een derde van de leden vrouw.. 

“In 2009 is op initiatief van twee vrouwelijke Risk & Insurance 

Managers, te weten Jacqueline Plessius en Yvonne du Floo, 

een start gemaakt met Ladies@Risk, een netwerk puur en al-

leen voor vrouwen werkzaam in de Risk & Insurancebranche.  

De directe aanleiding destijds was het schrijnend lage  

aantal vrouwen op het NARIM Congres: slechts 20 dames. Dit 

vrouwennetwerk is gelieerd aan de NARIM en maakt gebruik 

van het NARIM-platform. Sterker nog, de dames die het net-

werk hebben geïnitieerd zijn voormalige bestuursleden. Op 

dit moment is Lea de linking pin tussen Ladies@Risk en het 

NARIM-bestuur. In tegenstelling tot Ladies@Risk, waar alle 

vrouwen die zich richten op risico- en verzekeringsaspecten 

en werkzaam zijn bij grote en middelgrote ondernemingen, 

instellingen en overheidsorganen – dus ook bijvoorbeeld 

advocaten, experts en verzekeraars – zich voor aan kunnen 

melden, staat het lidmaatschap van NARIM alleen open voor 

diegenen die beroepsmatig als hoofdtaak het risicobeheer 

of het beheer over de verzekeringsportefeuille van een on-

derneming, instelling of overheid hebben.” 

NARIM congres
Naast het vergaren en delen van kennis en informatie is een 

belangrijke doelstelling van NARIM het behartigen van de 

belangen van de gezamenlijke – inmiddels 160 – leden rich-

ting overheid, bedrijfsleven, de financiële wereld en andere 

belangrijke partijen in het maatschappelijke veld. “Als verte-

genwoordiger van Risk- en Insurance Managers participeert 

NARIM actief in opleidingen en permanente educatie van de 

beroepsbeoefenaren en organiseert NARIM activiteiten. De 

belangrijkste activiteit is het jaarlijkse NARIM-congres, dat is 

uitgegroeid tot hét podium voor alle partijen in de wereld 

van Risk & Insurance Management. Met het oog op corona 

vindt het congres dit jaar voor het eerst online plaats en wel 

op vrijdag 18 september. Het wordt een vier uur durend pro-

gramma dat om 14.00 uur aanvangt. Het thema van het con-

gres, NARIM Now! Deepdive into the 5th revolution, leent 

zich uitstekend voor een virtueel congres. Er zullen drie on-

derwerpen zijn die door professionele sprekers behandeld 

worden, te weten: de nieuwe wereldorde, het nieuwe leider-

schap en het nieuwe geld.” 

Ook voor niet-leden
“Bijzonder is dat er dit jaar geen beperkingen zijn qua aantal 

deelnemers, dat de toegang gratis is en open staat voor ie-

dereen! Dat is echt een unicum en een prachtige kans voor 

een ieder om eens een kijkje bij NARIM te komen nemen. En, 

hoe bijzonder het ook moge klinken, er zal tijdens dit virtu-

ele congres ook ‘gewoon’ genetwerkt kunnen worden. Nou 

ja, gewoon? Wat is in deze tijden van corona nog gewoon?”<

De twee vrouwelijke bestuursleden van NARIM. Links Lea Lelijveld van Cingelshouck, Risk & Insurance 
Manager bij Bouwinvest Real Estate Investors. Rechts Rosalie André, Head of Insurance & Risk Management 
bij Signify.

Over NARIM

De Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers (NARIM) treedt als beroepsorganisatie op voor 160 leden werkzaam bij grote en middelgrote 
ondernemingen, instellingen en overheidsorganen. NARIM heeft zich tot doel gesteld om op nationaal niveau de vakkennis van haar leden te verbreden 
en verdiepen. Daarnaast wil zij de kwaliteit van het vakgebied en de dienstverlening optimaliseren. En ten slotte ambieert zij - als het gaat om risico- en 
verzekeringsmanagement - een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de verzekeringsbranche, opleidingsinstituten, bedrijven en overheden. 

Het NARIM streeft ernaar om professionals op het gebied van risicobeheer en risicofinanciering samen te brengen, vakmatig te ondersteunen en op een 
hoger plan te brengen. Dit doet zij onder andere door de kennis en kunde op het gebied van risico’s, risicomanagement en verzekeringen te vergroten 
en actief uit te dragen onder haar leden. Moeten er collectief standpunten ingenomen worden bij vraagstukken, dan is NARIM de logische partij om het 
voortouw te nemen. Want NARIM behartigt en vertegenwoordigt de belangen van haar leden.

SPEERPUNTEN
Speerpunten van NARIM zijn dan ook: professionalisering, het optimaliseren van het kwaliteitsniveau, het vinden van en aansluiten bij belangengroepen 
en het vergroten van de betrokkenheid en de kennis op Europees niveau.

Voor dat laatste speerpunt is NARIM als Nederlandse beroepsorganisatie aangesloten bij FERMA, de Europese koepelorganisatie van associaties van Risk 
Managers. Voormalig NARIM-voorzitter Annemarie Schouw heeft namens Nederland zitting in het FERMA-bestuur. FERMA is op haar beurt weer onder-
deel van IFRIMA, de in de dertiger jaren opgerichte International Federation of Risk and Insurance Management Associations, wat maakt dat de beroeps-
groep heel goed verenigd is. IFRIMA is namelijk de overkoepelende organisatie waar 20 Risk Management Associaties uit 30 landen bij aangesloten zijn. 

Het bestuur van NARIM wordt momenteel gevormd door:

• Adri van der Waart, voorzitter( Director Global Insurance bij Arcadis)

• Mark Hilhorst, penningmeester (Treasury Manager Risk & Insurance bij Jacobs Douwe Egberts BV)

• Ralph Mulder, bestuurslid (Insurance & Subsidy Manager bij Uniper Benelux)

• Mario van der Giessen, bestuurslid (Corporate Insurance Manager bij IKEA Group)

• Lea Lelijveld van Cingelshouck, bestuurslid (Risk & Insurance Manager bij Bouwinvest Real Estate Investors)

• Rosalie André, bestuurslid (Head of Insurance & Risk Management bij Signify)

• Darko Domic, bestuurslid (Corporate Insurance Manager bij Hunter Douglas NV)

• Titus Tiel Groenestege, bestuurslid (Director Risk & Insurance bij Pon)

Je moet fouten kunnen en 
mogen maken

Door Cindy van der Helm
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RISK & INSURANCE

Risk & Insurance Manager: 
never a dull moment

Ladies@Risk is een netwerk voor en door vrouwen die werkzaam zijn in de Risk & Insurance branche. De directe aanleiding 

voor de oprichting in 2009 was het geringe aantal vrouwen op het NARIM-congres in 2008: slechts 6% van de deelnemers 

was vrouw. Daarop staken Yvonne du Floo en Jacqueline Plessius de koppen bij elkaar en een half jaar later was 

Ladies@Risk een feit. Inmiddels is de initiële groep van 30 deelnemers gestaag gegroeid en staan er 115 vrouwen op de 

deelnemerslijst van het vrouwennetwerk.

Door Roëlle Esselink en Cindy van der Helm

Bakermat van Ladies@Risk is NARIM, de Nederlandse Associ-

atie voor Nederlandse Risk & Insurance managers. Ladies@

Risk is geen onderdeel van NARIM, maar onderschrijft wel de 

NARIM-doelstellingen en maakt bovendien gebruik van het 

NARIM-platform. De administratie verloopt dan ook via het 

secretariaat van NARIM, dat technische en organiserende 

ondersteuning biedt, zoals het bijhouden van een deelne-

merslijst en het daadwerkelijke aankondigen van evene-

menten. 

Deelnemers
“Toch is Ladies@Risk niet alleen toegankelijk voor vrouwe-

lijke Risk & Insurance Managers, maar juist opgezet met het 

oog op interactie met tal van andere disciplines binnen de 

branche,” vertelt Jacqueline Plessius, Manager Risk & Insu-

rance EAI bij LyondellBasell Industries N.V. Zij mocht in 2011 

– samen met medeoprichter Yvonne du Floo – de NARIM 

Award in ontvangst nemen voor het initiatief. “Ladies@Risk 

is toegankelijk voor vrouwelijke professionals die zich rich-

ten op risico- en verzekeringsaspecten en werkzaam zijn bij 

grote en middelgrote ondernemingen, instellingen en overheidsor-

ganen. Het gaat specifiek om vrouwen in extern gerichte functies, 

die contact hebben met de marktpartijen, zoals risk en/of insurance 

managers, verzekeraars, makelaars, schade-experts, taxateurs en ad-

vocaten. 

Ons netwerk is eigenlijk een combinatie van verzekeringen én risico 

management. Zowel die combinatie als het feit dat we vrouwen 

van zoveel verschillende bedrijven aan boord hebben maakt ons 

netwerk zo leuk. We zijn daardoor immers een gemêleerde groep. 

Daarbinnen willen we elkaar aan de ene kant leren kennen, aan de 

andere kant gaan we graag wat dieper in op zakelijke onderwerpen. 

Voor beide doeleinden worden jaarlijks dan ook twee events geor-

ganiseerd: één gericht op het sociale aspect en één op persoonlijke 

ontwikkeling en kennisdeling.” 

Uniek gezelschap
Annemarie Schouw, werkzaam als Manager Risk & Insurance bij Tata 

Steel IJmuiden, vult haar aan: “En dat onderscheidt ons van andere 

netwerken. Ons netwerk is alleen toegankelijk voor dames en is in-

terdisciplinair. Deelname is op persoonlijke titel en dient geen com-

mercieel belang.”

Jacqueline: “Annemarie en ik zijn sinds kort de officiële kartrekkers, 

de zogenaamde Ladies@Risk-coördinatoren. Wij porren her en der 

wat om ideeën boven tafel te krijgen en dragen zorg voor de events, 

waarbij we gebruikmaken van het netwerk van de Ladies. Het is daar-

bij niet de bedoeling dat Ladies@Risk zwaar op de agenda van de 

deelneemsters drukt. Veel van ons hebben drukbezette agenda’s en 

zijn lid van meerdere netwerken. Vandaar dat wij slechts twee events 

per jaar organiseren. Maar het feit dat ons netwerk zo specifiek om 

onze professie draait, zorgt wel voor toewijding. En dat het concept 

nog altijd zeer gewaardeerd wordt, blijkt uit de positieve reacties op 

de enquête die vorig jaar is rondgestuurd onder de deelneemsters.”

Jacqueline Plessius, werkzaam 
als Manager Risk & Insurance EAI 
bij LyondellBasell Industries N.V., 
is een van de grondleggers van 
Ladies@Risk en is nu samen met 
Annemarie Schouw coördinator 
van Ladies@Risk.

Annemarie Schouw is al 12,5 
jaar werkzaam als Manager 
Risk & Insurance bij Tata Steel 
IJmuiden. Zij is een van de twee 
Ladies@Risk-coördinatoren en 
kijkt met enthousiasme uit naar 
de eerste ‘virtuele’ bijeenkomst 
van Ladies@Risk.

Vrouwen onderhandelen niet 
beter of slechter, maar anders

Het aantal deelnemers 
groeit gestaag. Deze foto 
van Ladies@Risk werd 
genomen tijdens de bij-
eenkomst die plaatsvond 
op SAIL Amsterdam 2015. 

Digitaal netwerken
Annemarie: “Op dit moment zijn we echter wat minder ac-

tief. We hadden heel leuke events op de planning staan, 

maar deze moeten nu worden omgezet. De reden moge 

duidelijk zijn: de coronacrisis gooide roet in het eten. Het 

contact verwatert wel, nu de crisis aanhoudt. Maar na ver-

loop van tijd groeit de behoefte aan klankborden ziender-

ogen. Om elkaar toch te kunnen vinden, willen we het in de 

toekomst anders aanpakken. We waren gewend om alleen 

via persoonlijk contact te netwerken. Nu hopen we het bin-

nen afzienbare tijd en in samenwerking met NARIM over 

een digitale boeg te kunnen gooien. Daarnaast willen we er 

ook voor zorgen dat de deelnemers met elkaar in contact 

kunnen treden – fysiek en online –  ter bevordering van het 

netwerken. Onze deelnemerslijst werd niet verspreid onder 

de deelnemers en was alleen voor intern gebruik. We willen 

echter graag weer van start en zullen de deelnemers bin-

nenkort benaderen met een voorstel!”

Toegevoegde waarde
Met wat aanpassingen kan er in de toekomst dus ‘gewoon’ 

weer worden genetwerkt, geeft  Jacqueline aan. Want dat is 

volgens haar ook het belangrijkste wat Ladies@Risk brengt: 

“Elkaar aanspreken. Met elkaar doorpraten over wat ons op 

dagelijkse basis bezig houdt en ten opzichte van wat norma-

liter besproken wordt met de mannelijke collega’s eens een 

ander onderwerp aansnijden. Dat voelt vernieuwend. Als je 

altijd gewend bent Chinees te bestellen, is het heerlijk om 

een keer pizza te halen. We hebben bijvoorbeeld een event 

gehad over onderhandelen. Vrouwen onderhandelen net 

op een andere manier dan mannen. Niet beter of slechter, 

maar anders. Het is goed je daarvan bewust te zijn en te le-

ren waar je op moet letten. De bijeenkomsten brengen je 

steeds weer met andere vrouwen in contact. En ze zorgen 

niet alleen voor veel fun, het is ook gewoon leuk om van el-

kaar te leren en naar elkaar te luisteren.

De onderwerpen die tijdens de tweejaarlijkse events voorbij 

komen zijn dus erg divers. Zo ging het ook wel eens over de 

brexit, het milieu en het taxeren van foto’s en schilderijen, 

een wat algemener topic. Een andere keer weer betrof het 

onderwerp het verschil in gedrag tussen jongens en meis-

jes op diverse leeftijden en de life balance van een vrouw 

die werkt en ook (jonge) kinderen heeft. Of de verschillen in 

communicatie tussen mannen en vrouwen. Ook zo’n leuk en 

herkenbaar onderwerp.” 

In de geest van NARIM
“Bij alle events die we organiseren kijken we of ze in de geest 

van NARIM zijn”, vervolgt Jacqueline. “Wat wij doen mag  

NARIM niet in de weg staan  maar moet juist waarde toevoe-

gen. Het mooie van ons netwerk is dan ook dat er vrouwen 

van zoveel verschillende pluimage rondlopen. De waarde 

daarvan is wat je er vervolgens zelf uithaalt. Tijdens mijn 

studietijd ben ik al begonnen met verschillende banen in de 

financiële sector en zorg, maar ik belandde door het behalen 

van alle verzekeringslicenties al gauw in het vak van Insu-

rance Manager. Nu ben ik werkzaam voor een grote multina-

tional, LyondellBasell Industries NV. We plaatsen risico’s in de 

verzekeringsmarkt, maar coördineren ook claims en geven 

support aan 82 entiteiten in 35 landen. En dit zijn nog maar 

een paar aspecten van mijn werk.

Iemand die eenmaal Insurance Manager is, gaat niet zo snel 

iets anders doen. Ik vind het in elk geval een mooie functie, 

omdat iedere dag me weer iets anders brengt. Never a dull 

moment. Dat geeft me energie. En Ladies@Risk is daar een 

verlengde van: of het voor mij nu privé of op zakelijk gebied 

nuttig is, er passeren steeds weer nieuwe, interessante en 

relevante onderwerpen voor alle deelnemers. Want ook al 

zijn alle deelnemers werkzaam binnen de branche, we heb-

ben stuk voor stuk een andere achtergrond. Kijk alleen maar 

eens naar de achtergrond van Risk & Insurance Managers. 

Wij hebben allen verstand van verzekeringen, alleen de ma-

nier waarop die kennis tot stand is gekomen kan verschillen.” 

Mensenkennis
Annemarie knikt instemmend. “Zo ben ik vanuit de techniek 

deze wereld binnengekomen. Ik deed de TU in Delft, haalde 

vervolgens mijn MBA op Nyenrode en rolde zo het vak in.” 

Annemarie is inmiddels al 12,5 jaar werkzaam bij Tata Steel 

in IJmuiden. Ook haar werkveld is erg breed. Ze houdt zich 

onder andere bezig met het plaatsen van risico’s bij make-

laars in Nederland en het Verenigd Koninkrijk waarbij ze, 

naast de normale verzekeringsprogramma’s, ook veel met 

CAR-verzekeringen doet. Daarnaast verzorgt zij de coördina-

tie met betrekking tot het verzamelen van verschillende risi-

co’s binnen het bedrijf en is ze bij schade het aanspreekpunt 

van de schade-expert, verzekeraar en makelaar. En ook haar 

takenpakket omvat veel meer dan we nu even schetsen.

“Wil je een goede Risk & Insurance manager zijn, dan heb 

je naast juridische en verzekeringstechnische kennis vooral 

mensenkennis nodig”, besluit Annemarie. “Ladies@Risk is 

een netwerk waarin we elkaar als vrouwen ondersteunen. 

En daarnaast is het gewoon leuk!” <
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Cobra1998

Uitgelezen kans voor jong 
talent in de co-ass

Emma Krikke (30), werkzaam als advocaat bij VanNiekerkCieremans, en Saskia van Veen (34), schadebehandelaar bij 

Concordia de Keizer, zijn beiden bestuurslid van branchevereniging Cobra1998, onder ingewijden ook wel ‘Cobra’ 

genoemd. Emma is sinds 2018 voorzitter. Ze sloot zich ruim 5 jaar geleden aan bij Cobra1998 om in contact te komen met 

jonge ‘Brand-branchegenoten’.

“Door leeftijdsgenoten bij verschillende bedrijven te leren 

kennen wordt de drempel lager om iemand even te bellen 

of een vraag te stellen. Bovendien wordt het werk simpelweg 

veel leuker als je de mensen met wie je samenwerkt kent.” 

Zo bouw je een netwerk op
Dit laatste is volgens Saskia dan ook de voornaamste reden 

waarom jonge professionals zich in grote(re) getale zouden 

moeten aansluiten bij de branchevereniging. “Het is de ul-

tieme manier om een netwerk op te bouwen. Onze bijeen-

komsten zijn vaak een goede mengvorm van iets leerzaams 

en iets gezelligs.” Zo organiseert de vereniging iedere maand 

een lezing met daaraan voorafgaand een kleine borrel en 

achteraf een etentje. Ook kent Cobra1998 een tweejaarlijkse 

buitenlandtrip en ieder jaar vindt er een bedrijfsbezoek plaats. 

“Voor mij is de combinatie van zakelijkheid en ongedwongen-

heid ideaal gebleken om andere young professionals binnen 

de branche te ontmoeten,” aldus Saskia. Emma is het hiermee 

eens: “Door Cobra ken ik een heel groot deel van de ‘jeugd’ die 

werkzaam is in de Brand-markt. Met mijn vragen kan ik altijd 

bij de juiste persoon terecht. Samenwerken is hierdoor, zoals 

gezegd, leuker geworden. Overleg met iemand die ‘aan de an-

dere kant zit’ verloopt nu zelfs – of misschien juist – soepeler.”

Een plek in het bestuur
Emma: “Ik ben tijdens mijn lidmaatschap steeds actiever ge-

worden. Zo was ik bij veel bijeenkomsten aanwezig en deed ik 

enthousiast mee met activiteiten. In 2017 ben ik door Reinout 

Vis gevraagd om in het bestuur te komen. Dat leek me erg leuk 

en ik heb meteen ja gezegd. Ik ben als algemeen bestuurslid 

begonnen. Toen er in 2018 vervolgens een nieuwe voorzit-

ter moest komen, hebben we als bestuur overlegd. Omdat 

we graag continuïteit in het bestuur wilden aanbrengen en 

ik voornemens was nog wel even te blijven, hebben we toen 

besloten dat ik voorzitter zou worden.” 

Saskia werd voor haar bestuursfunctie benaderd door 

Emma. “Aanvankelijk kwam ik met Cobra in aanraking op 

een moment dat ik nog bijna niemand kende en nog een 

leek was op het gebied van co-assurantie. Door Cobra heb 

ik binnen korte tijd veel mensen leren kennen binnen de 

branche. Toen ik gevraagd werd voor het bestuur, hoefde ik 

niet lang na te denken; ik voelde me vereerd. En ik heb het 

inmiddels, na mijn eerste jaar als bestuurslid, nog steeds erg 

naar mijn zin.”

Sociaal en secuur
Beide dames geven aan hoe affiniteit met het sociale aspect 

en graag willen omgaan met mensen hun bestuursfunctie 

ten goede komen. “Ik weet mijn enthousiasme goed met 

leden te delen,” aldus Emma. “Ook lukt het hierdoor om ie-

dere keer weer goede bijeenkomsten te organiseren.” Saskia 

vult aan: “Voor een goede organisatie is het contact met de 

leden en de betrokken partijen namelijk heel belangrijk. Ik 

houd me onder meer graag bezig met onderzoek. Bijvoor-

beeld als er bij schade twijfel bestaat over de dekking. Door 

middel van bestaande artikelen of uitspraken verzamel ik de 

juiste informatie om tot een conclusie te kunnen komen. Ik 

heb ook ooit een fraudezaak aan het licht gebracht door de 

social media af te speuren. Dat soort dingen geeft mij wel 

voldoening.” Ook Emma legt zich er graag op toe bepaalde 

zaken tot in detail uit te zoeken. Dat komt haar goed van pas 

bij haar werk als advocaat. “Vaak krijg je namelijk te maken 

met uitgebreide feiten en zeer specifieke gebieden van het 

recht, waar je je dan in moet verdiepen. Ik vind het iedere 

keer weer een uitdaging om helemaal in een zaak te ‘duiken’.”

Van elkaar leren
Een verschil tussen mannen en vrouwen binnen het Cobra-

bestuur, zit ‘m volgens Emma in het gegeven dat de vrou-

wen de zaken in het algemeen tot in de puntjes geregeld 

willen hebben. De mannen zijn wat meer gefocust op het 

bedenken van goede ideeën. “Ze zijn wat meer ontspannen 

en hebben het vertrouwen dat een en ander ook wel op het 

laatste moment geregeld kan worden. En dit lukt ook altijd.” 

Volgens Saskia kunnen mannen van vrouwen leren zich 

meer in te leven. Andersom is directheid een typisch man-

nelijke eigenschap. Daar valt voor vrouwen nog wel winst 

te behalen. Mannen spreken naar mijn mening vaker uit 

wat ze ergens van vinden. Ons bestuur bestaat uit vijf leden 

die vriendschappelijk met elkaar omgaan. De communica-

tie verloopt gemakkelijk en dat zorgt ervoor dat iedereen 

- mannen én vrouwen - zijn of haar voorkeuren goed kan 

uitspreken.”

Emma geeft aan dat het niet altijd nodig is om ‘haantje de 

voorste’ te zijn en dat je soms ook juist heel veel kan berei-

ken door een beetje op de achtergrond te blijven. Dat is iets 

wat mannen van vrouwen zouden kunnen leren. Andersom 

kunnen vrouwen van mannen leren dat ze trots mogen zijn 

op behaalde doelen en daar best (wat meer) mee op de 

voorgrond mogen treden.

Man/vrouwverdeling
Er is nog wel verbetering mogelijk in de verhouding man/

vrouw, vindt Saskia. “De Brand-branche blijft toch een beetje 

een mannenwereld. Al denk ik dat we zeker de goede kant 

op gaan en er steeds meer vrouwen in werkzaam zijn of wor-

den. Een gelijke verhouding tussen mannen en vrouwen op 

de werkvloer werkt mijns inziens de meest positieve uitwer-

king in de hand. Naast mond-tot-mondreclame zouden we 

wellicht nog aan gerichte promotie op Hogescholen of Uni-

versiteiten kunnen doen.”

Wat Emma betreft zouden er branchebreed meer vrouwen 

in senior-functies mogen worden aangesteld. “Hoewel er de 

laatste jaren steeds meer vrouwen werkzaam zijn in de bran-

che, groeien zij niet altijd door. Ik denk dat het goed zou zijn 

voor de balans in de markt als ook in het hogere segment een 

betere man/vrouwverdeling zou bestaan.”  

COVID-19
Wat speelt er zoal in de wereld van brandschades? Saskia: 

“Uiteraard speelt COVID-19 momenteel een grote rol binnen 

de branche. Sinds halverwege maart zijn er geen netwerkbij-

eenkomsten meer geweest. En ook bedrijfsmatig wordt door 

velen de impact van dit virus al gevoeld.” Emma: “De corona-

crisis is erg lastig voor Cobra, juist met het oog op het sociale 

element. Tijdens een digitale bijeenkomst kan dat element 

volgens ons niet voldoende aan bod komen. Wij hopen van 

harte dat we binnenkort weer fysiek bij elkaar kunnen komen.” 

Ook het thuiswerken is een onderwerp waarover veel wordt 

gesproken. “En geklaagd,” vult Emma aan. “Hoewel ik vroeger 

vaak van mensen hoorde dat ze het heerlijk vonden - zo’n 

dag thuiswerken - is de heersende opinie nu wel omgesla-

gen. Naast het feit dat op kantoor werken gewoonweg veel 

praktischer is  - alles is daar aanwezig - wordt ook het sociale 

element wel erg gemist. Het even bij iemand kunnen binnen-

lopen. En men mist ook alle sociale evenementen.”

Ambities
“De laatste twee jaar heeft Cobra1998 geïnvesteerd in een 

samenwerking met de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC). 

We hebben geprobeerd de doorstroom van leden van Cobra 

naar de RBBC te versoepelen,” vertelt Emma. “Tegelijkertijd zijn 

we bezig geweest met een ‘verjonging’ van het ledenbestand, 

zodat Cobra echt voor de jonge professional wordt. Mijn am-

bitie is dan ook dat Cobra nog verder zal groeien en daarbij 

verjongen.”  <

Door Roëlle Esselink en Cindy van der Helm

Voorzitter van Cobra1998 Emma Krikke (30) is in het dagelijks leven 
werkzaam als advocaat bij VanNiekerkCieremans.

Saskia van Veen (34), schadebehandelaar bij Concordia de Keizer, is 
het tweede vrouwelijke bestuurslid van branchevereniging Cobra1998.
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Mandy Cheung-Woo Naam:  Mandy Cheung-Woo  (37) |  Functie: Senior Underwriter Property | Studie: HBO  |  Aan: Hogeschool Inholland |  Werkt bij: Allianz Nederland Groep N.V. | 
Sinds: 1 juni 2018

Waarom ben je Senior Underwriter Property geworden?

Ik ben begonnen bij HDI als verzekeringstechnisch medewerkster. Dat is mij 

zo goed bevallen, dat ik in deze branche ben blijven werken. Uiteindelijk, met 

behulp van de kennis en de ervaring die ik in die periode heb opgebouwd, 

ben ik doorgegroeid naar de functie van Senior Underwriter Property.   

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden.

Eerlijk, enthousiast, spontaan, rechtdoorzee en sociaal. 

Welke eigenschap van jou komt het best tot zijn recht als Senior 

Underwriter?

Sociaal. Ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en te leren 

kennen. Ik vind het belangrijk om mijn netwerk te vergroten en te onder-

houden. Momenteel is dat lastig vanwege de coronacrisis. Alles is daardoor 

minder persoonlijk geworden. Er worden ook geen evenementen en borrels 

georganiseerd. Zodra de borrels weer toegestaan zijn, dan ben ik er graag 

weer bij.

Wie is je grote leermeester?

Ik heb geen specifieke leermeester. Ik heb altijd goede collega’s om mij heen 

gehad. Zij waren altijd bereid om mij te helpen en ook vooral hun kennis met 

mij te delen. 

Worden jongeren in de Underwriter branche voor vol aangezien?

Als je jong bent of net komt kijken, dan moet je je altijd bewijzen. Dat geldt 

niet alleen in de verzekeringsbranche, maar in elke branche. Wat ik wel be-

langrijk vind, is dat je gelijk wordt behandeld ongeacht je leeftijd, geslacht 

of afkomst. 

Favoriete app?

Facebook/Instagram. Ik vind mode erg leuk en kan via deze apps de laatste 

trends volgen. Ook zie ik regelmatig foto’s en video’s van familie en vrienden 

voorbijkomen. Door het drukke leven ben ik dan toch nog op de hoogte van 

wat er gaande is en waar zij zich mee bezig houden.

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?

Er zijn meerdere momenten die mij bij zijn gebleven. 

Ongeveer twee jaar geleden is de markt helemaal veranderd. De slechte re-

sultaten hebben veel impact gehad op de continuaties en dit speelt eigen-

lijk nog steeds. De continuaties van de afgelopen jaren zijn echt hectisch en 

stressvol, maar ik ervaar dit ook als leerzaam. Een dergelijke situatie heb ik in 

mijn loopbaan eigenlijk nog niet eerder meegemaakt. 

Wat mij het meest bij blijft, en helaas ook nog steeds speelt, is de situatie om-

trent COVID-19. Iedereen moest van de een op andere dag thuis werken en 

er was veel onduidelijkheid. Het was een enorme omslag om opeens fulltime 

thuis te werken. Allianz heeft zich heel goed aangepast aan deze moeilijke 

situatie en is erg betrokken. Ze zorgen ervoor dat de medewerkers goed en 

veilig thuis kunnen werken. 

Wat is de laatste film die je hebt gezien?

Ik ben al een tijd niet meer naar de bios geweest (ik mis de popcorn), maar 

gelukkig hebben we nog Videoland en Netflix. Op Videoland heb ik laatst 

nog de film Huisvrouwen Bestaan Niet 2 gezien. 

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

Het klinkt als een cliché, maar ik ga toch voor #BeSafe! Ik wil dat iedereen 

gezond en wel is in deze moeilijke tijden. 

Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Dat is zeker weten Japan. Je kunt er lekker eten en de cultuur spreekt mij erg 

aan. Japan is zo groot; ik heb nog niet alles kunnen zien. Ik wil zeker nog een 

keer terug voor een rondreis. 

Waaraan moet een goede collega voldoen?

Een collega moet iemand zijn die ik kan vertrouwen, die eerlijk is en op wie ik 

kan bouwen. Niet te vergeten; iemand om mee te kunnen lachen. 

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

Meer persoonlijk contact met makelaars. Momenteel gebeurt dat te weinig. 

Dit mede door drukte op het werk, maar ook door COVID-19. Op dit moment 

vindt het contact voornamelijk plaats per mail of telefoon. 

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?

Dat is dat verzekeringen saai en niet sexy zijn. Dat is zeker niet waar. Het werk 

is afwisselend en vooral uitdagend. Elk ‘industrieel’ risico is anders en daar 

is maatwerk voor nodig. De verzekeringswereld is erg klein. Iedereen kent 

elkaar en daardoor is de sfeer ook informeel. 

Als je geen underwriter was geworden, welk vak had je dan gekozen?

Ondernemer. Mijn droom is om een eigen winkel beginnen. Ik houd van fa-

shion, koffie en gezelligheid. Daarom lijkt het mij leuk om een kledingboe-

tiek met een coffee corner te hebben. 

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?

Senioren hebben veel kennis en ervaring. Daarmee kunnen zij jongeren veel 

leren zodat die vervolgens beter worden in hun vak.  Wat senioren van jon-

geren kunnen leren? Openstaan voor veranderingen en ideeën. 

Wat kunnen mannen van vrouwen leren en andersom? 

Ik vind het veel belangrijker wat wij van elkaar kunnen leren. Het is veel leu-

ker om elkaar te motiveren en inspireren. 
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Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 

Sociale contacten vind ik erg leuk. Een 9-tot-5-mentaliteit is onaantrekkelijk. 

Gelukkig geeft Allianz ons de vrijheid om onze werkuren zelf in te delen. 

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

Dat was echt heel erg lang geleden. Ik denk Lady Gaga in Ahoy Rotterdam. 

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?

Ik was fan van de Backstreet Boys. Mijn kamer hing vol met posters van hen. 

Nick Carter, dat was echt mijn favoriet. 

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?

Ik denk eerlijk gezegd dat het niet voor alle lines of business geldt. Voor pro-

perty geldt het wel, vooral aan de verzekeraarskant. Dat valt vooral op bij 

borrels; dan is de meerderheid vaak iets ouder.

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

Toen ik begon waren de systemen in mijn ogen erg verouderd en er was 

geen sprake van innovatie. Je ziet langzamerhand dat verzekeraars hun ei-

gen systemen bouwen. Het is van belang dat verzekeraars snel in kunnen 

spelen op de constante veranderingen in de markt en van het klantgedrag. 

Wat weet nog niemand van je?

Vroeger was ik een erg verlegen meisje. Ik durfde nooit mijn mening te ge-

ven en vond het eng om met mensen te praten die ik niet kende. Van dat 

verlegen meisje is nu nog weinig over. 

Wat is je favoriete restaurant?

Ik ben dol op seafood. Ik ga graag naar verschillende visrestaurants. Bij res-

taurant Langoest in Rotterdam heb ik onlangs heerlijk gegeten.  

Wat moet de regering meteen aanpakken?

De laatste jaren lijken mensen makkelijker aan vuurwapens te komen. Je 

hoort steeds meer op het nieuws dat er bij ruzies vuurwapens worden ge-

bruikt en dat onschuldige mensen neer- of doodgeschoten worden. Deze 

vorm van zinloos geweld moet snel worden aangepakt. 

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?

Al een paar jaar is er sprake van een marktverharding. De laatste tijd zie je 

steeds meer onverzekerbare risico´s en onvoldoende capaciteit voor wat 

zwaardere risico´s.  

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

Ik ben ambitieus en stilstaan is geen optie. Mijn volgende stap is doorgroei-

en naar Branche Specialist. 

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n grijze muis’  wordt?

Met de tijd meegaan en jezelf blijven ontwikkelen. Altijd blijven experimen-

teren en openstaan voor nieuwe ideeën. 

Wat is je levensmotto?

Geniet van het leven en volg je hart. 

Wat is je favoriete sport?

Ik vind bokszaktrainingen erg leuk. Daarnaast doe ik ook Tabata. Ik probeer 

minimaal 4 keer per week te sporten.

Wat betekent de coronacrisis voor jou/jouw bedrijf?

Veel thuiswerken en flexwerken. Contacten zijn voornamelijk via Webex, te-

lefoon of e-mail. Allianz faciliteert dit goed en speelt op een prettige manier 

in op de veranderende omstandigheden. 

Wat denk je dat de crisis voor de markt betekent?

Dit is lastig in te schatten. Verzekeraars reageren altijd op wat er in de markt 

gebeurt. De COVID-19 impact is nog te vers om een goed antwoord op deze 

vraag te kunnen geven. 

Komen er mooie dingen uit voort? Zo ja, welke?

Mensen willen uiteindelijk overleven. Bij iedere crisis zijn mensen gedwon-

gen om zich aan te passen aan de situatie. Het is belangrijk om creatief te 

zijn. Er zullen hoe dan ook altijd weer nieuwe ideeën ontstaan. Nieuwe on-

dernemingen, nieuwe manieren van reizen, van vakantie vieren, van samen-

leven. Bedrijven hebben nu al ideeën om na COVID-19 meer thuis te gaan 

werken. Doordat er minder met de auto wordt gereisd, is er minder file en 

dat is natuurlijk beter voor het milieu. Uiteindelijk denk ik dat er altijd, na 

iedere crisis, iets moois ontstaat.

Wat zouden negatieve gevolgen kunnen zijn?

Teruglopende omzetten, minder investeringen, faillissementen en hoge 

werkloosheid. Naarmate de crisis langer duurt, zal de onzekerheid toene-

men. Dit zal uiteindelijk impact hebben op de economie.  <
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Hoe ga je om met stress 
in coronatijd? 

Door Karin Kranendonk

Dit voorjaar zijn we overvallen door het coronavirus. Dat dit zo’n grote impact op ons leven heeft konden we vooraf 

niet zien aankomen. Naast de eerste angst en onzekerheid die voortkomen uit de onduidelijkheid over wat de 

gevolgen zijn van de ziekte, volgt al snel de relatieve rust van de lockdown. Geen afspraken, geen bijeenkomsten, 

geen trainingen, geen vergaderingen, geen feestjes, geen etentjes. We worden teruggeworpen op thuis. 

Thuiswerken. Aan huis gekluisterd.

Het voelde voor mij persoonlijk ongemakkelijk maar ook 

heerlijk. Die dubbele gevoelens heb ik de hele coronatijd 

ervaren. Aan de ene kant was het heerlijk rustig en daardoor 

had ik alle tijd om aan mijn projecten te werken. Aan de an-

dere kant voelde ik het gemis van een bruisend professio-

neel en sociaal leven. 

Karin Kranendonk is Loopbaancoach en Stress en burn-out coach bij Krachtige Kwaliteiten.

Geestelijk welzijn
De vraag is: wat doet deze periode met het geestelijk welzijn 

van jou en jouw collega’s of medewerkers? Over het alge-

meen houden mensen niet van onzekerheid en zeker niet 

van een onzichtbare dreiging. In de eerste plaats is er de on-

zekerheid over onze gezondheid. Maar er is daarnaast ook 

onzekerheid over de economie. Wat doet de coronacrisis 

met de werkgelegenheid? Mensen vragen zich af of zij hun 

baan nog wel kunnen houden. Sommigen zijn eigenlijk wel 

toe aan een andere baan, maar hebben nu de zekerheid van 

een vast contract, voor zover je kan spreken over ‘zekerheid’. 

In mijn praktijk spreek ik veel mensen die last hebben van 

stress in deze coronatijd. Ze maken zich zorgen over de  

toekomst in het algemeen, over hun baan in het bijzon-

der. Daar komt bij dat veel mensen thuiswerken. Ook dat  

brengt stress met zich mee. De combinatie van werk en 

privé is een lastige, zeker als er sprake is van thuiswonende  

kinderen. 

Ontspannen en gelukkig werken
Om ontspannen en gelukkig te werken zijn vier aspecten 

belangrijk. Dat zijn: 

autonomie, ruimte om zelf je werk in te delen; 

competentie, doen waar je goed in bent; 

relatie, je verbonden voelen met collega’s en 

zingeving, het doet ertoe wat je doet. 

In eerste instantie lijkt de behoefte aan autonomie genoeg 

ruimte te krijgen. Tijdens het thuiswerken krijgen mensen 

immers veel ruimte om zelf te bepalen hoe ze hun werkta-

ken uitvoeren en hoe ze hun dag indelen. Ook aan de be-

hoefte om te doen waar je goed in bent is niet veel veran-

derd, want je blijft je eigen werk doen. Dan ga ik er nu wel 

even vanuit dat het werk dat je doet bij je past. De behoefte 

aan relaties daarentegen staat zichtbaar onder druk. Er zijn 

weinig mogelijkheden om met collega’s te overleggen, je te 

verbinden. Natuurlijk kan dit via videobellen maar daarin is 

het persoonlijke contact minder intens. Hier komt dan ook 

de meeste stress uit voort. Ook de behoefte aan zingeving 

staat onder druk. Ik spreek mensen die het gevoel hebben 

dat het er niet toe doet wat ze doen, doordat ze thuiswer-

ken. De bijdrage wordt niet gezien en dat voelt zinloos. 

Effectief omgaan met stress in coronatijd
De vraag is natuurlijk: hoe kun je effectief omgaan met stress 

in coronatijd?  Zorg er ten eerste voor dat je je collega’s weer 

live gaat spreken. Als het niet op kantoor kan, spreek dan 

ergens buiten af. Maak een wandeling, bespreek hoe je je 

voelt in deze tijd, maak plannen voor mooie nieuwe projec-

ten, zorg voor oprechte belangstelling voor elkaar. 

Ten tweede: zorg voor regelmatig contact met jouw leiding-

gevende. Bespreek hoe jullie elkaar het beste op de hoogte 

kunnen houden van de voortgang van het werk. Heb waar-

dering voor de inspanningen over en weer. Investeer in dui-

delijke communicatie en vraag om feedback op projecten 

en de manier waarop deze worden uitgevoerd.

En als laatste een algemene tip over omgaan met stress: on-

derzoek voor jezelf wat jou de meeste stress geeft. Waar heb 

je nou eigenlijk last van? Wat geeft je hoofdpijn, hartkloppin-

gen, onrust en bedenk hoe je daar het beste mee om kunt 

gaan. Voor de een betekent dit het bespreekbaar maken van 

ongenoegens. Anderen kunnen er baat bij hebben om op 

een andere manier naar het werk en hun aandeel daarin te 

kijken. Weer anderen doen er goed aan hun verwachtingen 

bij te stellen. Hoe je er mee om moet gaan hangt in grote 

mate af van de oorzaak van de stress. 

Een ding is zeker: het coronavirus gaat voorlopig nog niet 

weg. Daar heb je relatief weinig invloed op. Richt je dan ook 

op zaken waar je wél invloed op uit kunt oefenen. 

Stress en burn-out coach
Mocht je veel last hebben van stress, schakel dan hulp in, 

bijvoorbeeld van een Stress en burn-out coach. Op dit mo-

ment heeft de regering ontwikkeladviezen gefaciliteerd, wat 

betekent dat je gratis een traject kunt krijgen bij een loop-

baancoach. Kijk voor meer informatie maar eens op de site 

van Noloc onder het kopje Ontwikkeladvies. <

De behoefte aan zingeving 
staat onder druk

Ook thuiswerken brengt stress 
met zich mee
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JONG GELEERD, OUD GEDAAN 
Door Roëlle Esselink

Ellen Rekker (NS)

The more you know, the more 
you know that you don’t know

Ellen Rekker is werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen (NS). In haar rol als directeur Insurance stuurt ze voor NS Groep 

Nederland de captive verzekeringsmaatschappij (NS Insurance N.V.) aan. NS Insurance doet de branches AVB, casco rollend 

materieel en Property All Risks. Ook is ze directeur van NS Assurantie B.V., die de rol van inhouse broker voor NS vervult. 

Hieronder vallen de andere verzekeringen zoals bijvoorbeeld de overige groepsprogramma’s, de verzekeringen voor 

Abellio en voor de zogenaamde ‘NS-familie’, zoals personeelsverzekeringen, verzekeringen voor het Spoorwegmuseum, 

het Spoorwegpensioenfonds, Railsport en overige deelnemingen.

Bij haar indiensttreding in 1990 was de – destijds uit twee man bestaande – 

verzekeringsafdeling gescheiden van de schadeafdeling. Vanaf dat moment 

heeft zij gaandeweg de verzekeringsportefeuille ingericht en gecentrali-

seerd. Na de samenvoeging van schade en verzekeringen heeft zij het beleid 

ten aanzien van verzekeringen en schade voor het hele concern opgesteld. 

Dit heeft in 1997 geresulteerd in de oprichting van de verzekeringscaptive, 

die in 1998 operationeel is geworden. Spoorwegbedrijven hebben van ouds-

her hoge eigen risico’s en hebben altijd al aan een vorm van ‘zelfverzekering’ 

gedaan. Met de captive handelt NS veel flexibeler in de rol van risicodrager 

dan als tussenpersoon.

Fouten oplossen
Met haar MO-opleiding Engels en een HBO-opleiding in de Gezondheids-

zorg was een functie in de verzekeringswereld niet direct haar eerste keuze. 

Toch voelde zij zich hier meteen thuis; met haar servicegerichte instelling 

ligt haar hart wel echt bij dienstverlening. Ellen: “Ik vind het belangrijk om 

alles rondom klantbeleving op z’n best te regelen. Ik houd er niet van als 

dingen slordig afgewikkeld worden. Fouten maken kan en mag, maar los de 

fout ook op, leg uit wat er mis is gegaan en leer ervan. Mea culpa, volgende 

keer beter. 

Een goede collega moet in mijn ogen integer zijn en zich willen inzetten. Hij 

of zij moet dus geen ‘nine-to-five mentaliteit’ hebben, maar altijd dat extra 

stapje willen zetten, zeker omdat dit zo past bij onze service. En humor vind 

ik ook belangrijk. Dat stukje plezier met elkaar hebben is onmisbaar, omdat 

je het ook leuk moet vinden om naar je werk te gaan.” 

Wat is er de afgelopen jaren veranderd?
“Sinds 2010 besteden wij veel tijd aan onze rol in het buitenland. In bijvoor-

beeld het Verenigd Koninkrijk zijn we heel groot en we rijden ook een aantal 

concessies in Duitsland. Het besluit om in het buitenland te gaan rijden be-

tekende voor NS Insurance een geheel nieuwe activiteit. Over de grens zijn 

zaken namelijk anders geregeld. Zo krijg je met andere wet- en regelgeving te 

maken, wordt er met ander rollend materieel gereden en is de infrastructuur 

ook anders. In het ene land moeten we zelf werkplaatsen oprichten, in het 

andere land nemen we alles over. Toch zien wij bij schades weer veel overeen-

komsten. Het is leuk en interessant om daar vanaf de start mee bezig te zijn.”

Wat zou je in de praktijk van alledag graag 
veranderd zien?
“Ik vind dat er helaas nog steeds verzekeraars zijn die schades echt niet goed 

behandelen en soms wel erg gemakkelijk afwijzen. Als ik lees waarover soms 

geprocedeerd wordt, schud ik wel eens vertwijfeld mijn hoofd. Wat ik in de 

praktijk zeker geleerd heb is dat je zo min mogelijk moet procederen. Dat 

is dan ook een belangrijke reden waarom ik het fijn vind om voor de NS te 

werken: wij kunnen onze schades op onze eigen manier regelen, uiteraard 

volgens de voorwaarden, maar met een ruime interpretatie. En als de om-

standigheden van een schadegeval onduidelijk blijven, maak je de afweging 

of het voordeel van de twijfel niet naar de klant zou moeten gaan. Bij die af-

weging gaat het niet altijd in de eerste plaats om geld, maar zeker ook om de 

empathie voor het slachtoffer, meestal de klant of onze medewerker. En het 

is juist dat menselijke aspect waar wij als NS Insurance rekening mee willen 

houden. Een slecht afgewikkelde schade kan bovendien tot reputatieschade 

voor NS leiden. De wijze waarop wij schades behandelen is iets waar we trots 

op mogen zijn.”

Jong of oud?
Op de vraag of Ellen liever met ouderen of jongeren werkt geeft ze aan dat 

dat haar niet veel uitmaakt. “Idealiter werk ik graag met een combinatie van 

jong en oud omdat dat goed is voor een bedrijf: het enthousiasme en de 

handigheid met IT van jongeren, gecombineerd met de ervaring en de rust 

van ouderen. De frisse blik van jongeren kan wel nieuwe inzichten geven. 

Een concreet voorbeeld: laatst moesten we een factsheet maken over een 

cyberschade. Aanvankelijk wilden we zoals gewoonlijk een opzetje maken in 

een Excel-overzicht, maar onze jongste schadejurist had een heel ander idee. 

Zij maakte toen een mooie look-and-feel, compleet en al in onze NS-huisstijl: 

geel en blauw en voorzien van pictogrammen.”

Ellen Rekker stuurt voor NS Groep Nederland de captive verzekeringsmaatschappij (NS Insurance N.V.) aan. Daarnaast is zij directeur van NS Insurance en van NS Assurantie B.V., de 
inhouse broker van NS.

Fouten maken kan en mag, 
maar los de fout ook op

Coaching
Ellen is gedurende een aantal jaren mentor geweest van jong talent. “Als 

mentor sta je iemand een jaar lang met raad en daad bij. Op dit moment 

maak ik deel uit van een coaching pool en help ik mensen met tal van vra-

gen. Die kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld ontwikkelingsvraag-

stukken, hoe te handelen in een bepaalde werksituatie, faalangst, e.d. Mijn 

rol als coach is vooral om iemand te begeleiden bij de zoektocht naar zijn 

of haar eigen oplossing, door hem of haar een spiegel voor te houden. Met 

enige regelmaat komen vakgenoten langs om informatie in te winnen over 

de ins en outs van een captive, omdat dit toch een bijzondere constructie is. 

Ik vind het in zulke gevallen fijn om anderen verder te kunnen helpen. Mis-

schien dat ik het coachen ook na mijn pensioen nog wel voortzet.”

Levenswerk
Wanneer Ellen terugkijkt op de afgelopen jaren en alles wat ze daarin bij NS 

heeft mogen opzetten, noemt ze in het bijzonder de captive verzekerings-

maatschappij die nu – na ruim 20 jaar – mature is, Solvency II proof en ruim 

voldoende gekapitaliseerd. Daarnaast heeft ze ook de Assurantie B.V. opge-

richt, het concernbrede Risk Management ontwikkeld en geïmplementeerd 

en de verzekeringsportefeuille voor het buitenland opgezet. “Je zou kunnen 

zeggen dat deze dingen tezamen mijn ‘levenswerk’ vormen,” aldus Ellen.

Op de vraag of ze in haar vak nog bepaalde dingen wil bereiken, antwoordt 

ze glimlachend: “Ik ga volgend jaar met vervroegd pensioen. Dat is mijn ei-

gen keuze. Ik werk nu 30 jaar bij NS en zit 42 jaar in het vak. Ik heb momen-

teel een evenwichtig en professioneel team. Voor mij voelt het nu alsof mijn 

werk bij NS Insurance afgerond is. Ik vind het tijd geworden om het stokje 

aan een ander door te geven.” 

Toch gaat ze nog wel door in het vak. Zo is Ellen commissaris bij de NNPC 

P&I Club en is ze beoogd voorzitter van de Raad van Commissarissen van de 

TT Club N.V., een Engelse transportverzekeraar die in Rotterdam wordt op-

gericht in verband met Brexit. Daarnaast is ze onlangs benoemd tot Director 

van de Board van RSAL S.A.
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Ellen Rekker houdt van mooie dingen en is over het algemeen in voor leuke en gezellige 
bezigheden: reizen, lekker eten en een goed glas wijn.  Zoals ze zelf aangeeft: “Life is too 
short to drink bad wine.”

JONG GELEERD, OUD GEDAAN 

Toekomstplannen
Ellen geeft aan nog wel meer met kunst te willen doen na haar pensioen. 

Zo zou ze graag vaker musea willen bezoeken. “Of misschien dat ik zelf nog 

iets wil ondernemen op het gebied van kunst. Ik zie er verder naar uit weer 

wat meer tijd te kunnen besteden aan het koken van bijzondere gerechten. 

Nu komt dat er niet zo van. Er komt niet voor niets volgend jaar een nieuwe 

keuken! En ik zou graag nog eens een serieuze wijncursus willen volgen.”

Wat is je favoriete bijeenkomst?
“Het NARIM-congres! Helaas gaat dat evenement dit jaar niet op de ge-

bruikelijke manier – in de vorm van een fysieke bijeenkomst – maar online 

door. Normaliter is iedereen er: klanten, verzekeraars, makelaars, expertise-

bureaus, advocatenkantoren, taxatiebureaus. Het evenement is ook heerlijk 

Nederlands; iedereen kent elkaar. Een goede tweede favoriet is de FERMA, 

juist vanwege het internationale karakter.”

Man versus vrouw
Dit magazine staat speciaal in het teken van vrouwen. Op de vraag of Ellen 

op de werkvloer ook verschillen ziet in de manier waarop mannen en vrou-

wen met elkaar omgaan antwoordt zij: “Ook hier houd ik van de mengvorm. 

Toen ik in het ziekenhuis werkte hadden we vooral een vrouwenclub. Dat 

kon heel leuk zijn, maar dat was het zeker niet altijd. Toen ik in de verzeke-

ringswereld belandde, werd deze vooral door mannen gedomineerd. En ook 

dat was niet altijd even prettig; mannen onderling kunnen “haantjesgedrag” 

vertonen en een groep vrouwen wordt soms toch een soort “kippenhok”. Ik 

wil niet generaliseren, maar mannen en vrouwen zijn in sommige opzichten 

nu eenmaal anders en pakken taken vaak toch wat verschillend op.”

Ellen vertelt dat ze in een aantal banen de eerste en enige vrouw was, waar-

bij ze soms wel merkte dat ze wat hindernissen te overwinnen had. “Tegen-

woordig wordt het juist veel meer geaccepteerd wanneer je als vrouw op 

zwaardere functies solliciteert,” merkt ze op. “NS is en was daar wel een voor-

loper in: we hebben veel vrouwen in senior managementposities. Toen ik 

hier in 1990 in dienst kwam, speelde het feit dat ik vrouw was geen enkele 

rol. Dat stond toch wel in schril contrast met de verzekeringswereld in die 

tijd.”

Een goed leven
Levensmotto’s, ten slotte, heeft Ellen in overvloed. “Allereerst: je leeft maar 

één keer. Carpe diem, dus. Inmiddels heb ik ook ervaren: the more you know, 

Je leeft maar één keer

the more you know that you don’t know. Er is altijd meer te leren. Het le-

ven gaat nu eenmaal door. Verder nog: life is too short to drink bad wine. Ik 

houd van een goed leven. Helaas heb ik te veel vrienden te jong verloren. 

Dat heeft me wel doen inzien dat je niet alles moet uitstellen tot later. Wat je 

nu kunt doen, moet je dan ook doen! Ik houd van mooie dingen en ben over 

het algemeen in voor leuke en gezellige bezigheden: reizen, lezen, lekker 

eten en een goed glas wijn.”  <

Spotrepair Specialist Marissa Beverloo

Argwaan laten omslaan 
in verbazing en euforie

Twee jaar geleden was ze als zzp’er aan het werk op de decoratieafdeling van een stand- en decorbedrijf, waar ze allerlei 

technieken leerde die een mooie aanvulling vormden op haar opleiding Restauratie en Decoratie. Iedere dag weer zag ze 

bedrijfsbusjes van Novanet voorbijkomen. Uit nieuwsgierigheid naar Novanet nam Marissa Beverloo (26) een kijkje op 

de website. Al snel solliciteerde ze op de vacature Spotrepair Specialist. En zo belandde ze bij het herstelbedrijf. Zat ze 

gedurende haar opleiding veelal in een klas vol vrouwen, nu bevindt Marissa zich in een echte mannenwereld.

Door Roëlle Esselink en Cindy van der Helm
Fotografie Studio Photoyou 

Marissa volgde gedurende vier jaar de opleiding Grafisch 

Vormgeven aan het Grafisch Lyceum in Utrecht. Vervolgens 

koos ze voor een vierjarige opleiding Restauratie en Decora-

tie aan Nimeto in Utrecht. “Daar lagen mijn interesses. En nu 

nog steeds. Ik ben in mijn vrije tijd nog altijd veel bezig met 

creatieve projecten. En ik klus veel. Ik houd ervan om dingen 

die beschadigd zijn te maken. Daar word ik echt gelukkig 

van. Ik vind het heel fijn om met mijn handen te werken.”

Doe-het-zelf
Marissa woont samen met haar vriend Remco. Vorig jaar heb-

ben ze een gedateerde eengezinswoning gekocht. “Deze 

hebben we zelf verbouwd. Dat kostte aardig wat werk, geld 

en energie, maar dat was het zeker waard. Gelukkig hadden 

we ook wat extra handjes, maar het grootste deel hebben 

we met zijn tweeën gedaan. De keuken moest eruit worden 

gesloopt, elektra moest worden aangepakt, verwarmingen 

verwijderd en tegels moesten van zowel de muren als de 

vloeren verwijderd worden.”

Verbazing en euforie 
Als Spotrepair Specialist bij Novanet repareert Marissa uit-

eenlopende beschadigingen aan bijvoorbeeld hout, pvc, 

steen, grind, beton, linoleum en marmoleum. Het werk is 

heel divers: van het herstel van een schroeischade aan een 

aanrechtblad tot aan bijvoorbeeld een gat in een kerami-

sche tegel. “Eigenlijk alles in en om het huis wat beschadigd 

kan raken,” legt ze glimlachend uit. “Ik vind het heel erg mooi 

werk, want je ziet direct resultaat. Wat mij ook energie geeft 

zijn de veelal verrassende positieve reacties van de klanten. 

Zij kennen het fenomeen ‘spotrepair’ niet en staan er vaak 

sceptisch in. Klanten kunnen soms heel negatief zijn en ei-
Spotrepair Specialist Marissa Beverloo is in haar vrije tijd nog altijd veel bezig met creatieve projecten. “En 
ik klus veel. Ik houd ervan om dingen die beschadigd zijn te maken. Daar word ik echt gelukkig van.”
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sen iets nieuws, omdat zij vinden dat ze daar recht op heb-

ben. ‘”Wij zijn al jaren verzekerd en hebben nog nooit iets 

geclaimd”, zeggen ze dan. Maar als ze zien hoe ik werk slaat 

de argwaan vaak om in verbazing en euforie. “Wij wisten 

niet dat dat bestond, ik zie er niets meer van”, krijg ik vaak 

te horen en dat geeft mij energie. Wat wij doen? Op een 

slimme manier oppervlakkige beschadigingen herstellen.  

Of het nu gaat om een houtlook design of een effen kleur, 

wij maken het design na. Het is overigens essentieel in ons 

vak dat je kennis hebt van kleuren maken. Als je geen kleur 

kunt maken ben je ongeschikt voor dit werk. Gek genoeg 

zijn er meer mannen die kleurenblind zijn dan vrouwen en 

toch werk ik in een mannenwereld.” 

Genieten van de waardering
Het leukste aan haar functie is volgens Marissa de waarde-

ring die het werk oplevert. “Dat ik de gedupeerde blij kan 

maken. En als het lukt om juist de mensen die bij binnen-

komst twijfelen aan je kunde om te krijgen, is dat eigenlijk 

het leukste. Dat is namelijk een uitdaging. Ik vertel om te be-

ginnen precies wat ik ga doen en laat zien waar ik allemaal 

rekening mee houd. Vaak worden mensen dan al milder en 

volgt er een leuk gesprek. Soms vertellen gedupeerden het 

verhaal achter de schade, waaruit ik op mijn beurt weer kan 

opmaken waar ik bij het herstellen extra op moet letten. En 

soms bied ik gewoon een luisterend oor. De engste verhalen 

vind ik die rondom inbraak. Een klant vertelde me eens dat 

hij in zijn been was geschoten bij een inbraakpoging. Aan 

het keukenkastje kleefden nog wat bloedspetters. Zoiets 

maakt wel indruk.”

Nieuwe uitdaging
“Ik werk nu twee jaar bij Novanet en vind mijn werk nog 

steeds leuk. Een iets minder leuk aspect aan mijn werk is de 

werkdruk die ik ervaar als ik op pad ben. Wij werken door 

heel Nederland waardoor ik veel onderweg ben. Het verkeer 

werkt ook niet altijd mee. Dit ervaar ik wel als een extra druk. 

Als ik op pad ben heb ik twee tot drie reparaties per dag. Ik 

ben nu eenmaal een perfectionist en het blijft mensenwerk. 

De ene reparatie is ook nog eens de andere niet. Ik ga dan 

ook pas weg bij de klant als ik helemaal tevreden ben over 

het resultaat. 

De diversiteit die ik nu ervaar is leuk, maar ik merk ook dat ik 

het heerlijk vind om te weten waar ik aan toe ben. Wij heb-

ben ook een werkplaats bij Novanet waar dagelijks keuken-

frontjes worden hersteld. Deze uitdaging ben ik aangegaan 

en ik werk nu nog maar twee dagen buiten en drie dagen 

binnen. En binnenkort ga ik fulltime in de werkplaats aan de 

Als Spotrepair Specialist repa-
reert Marissa Beverloo uiteenlo-
pende beschadigingen aan tal 
van materialen. Haar opdracht: 
de kwaliteit van herstel naar een 
nog hoger level tillen. 

Marissa is de enige vrouw in de 
buitendienst van Novanet. Ze 
raadt vrouwen haar vak zeker 
aan, juist vanwege de precisie 
die geleverd moet worden.

Je moét kennis hebben van 
kleuren maken

slag. Daar krijg ik de mogelijkheid tot specialisatie in keu-

kenfronten. Dat trekt me aan. Je werkt bovendien samen 

met andere experts waardoor de lat zelfs nóg iets hoger ligt 

dan wanneer ik bij mensen thuis werk.  

Ik heb bovendien de opdracht meegekregen om de kwali-

teit van herstel naar een nog hoger level te tillen. En daar 

heb ik heel veel zin in!” 

Lastige mannenwereld?
Marissa is de enige vrouw in de buitendienst van Novanet. 

Ze is op haar werk hoe dan ook voornamelijk door man-

nelijke collega’s omgeven. “Ook bij de mensen thuis krijg ik 

wel eens te maken met vooroordelen. Die berusten soms op 

twijfels over de manier waarop ik werk: “Blijf je de schade 

nog zien? Ik wil eigenlijk niets meer zien…”.  Soms berusten 

ze heel duidelijk op het feit dat ik jong en vrouw ben. Dan 

krijg ik de vraag of mijn collega ook nog komt. Als vrouw 

moet je in deze branche iets meer je best doen dan de ge-

middelde man. Toch krijg ik van vrouwen juist vaak te horen: 

“Wat leuk, een vrouw! Dat zie je niet vaak”.” 

Vrouwen zijn geduldiger
Marissa werkt liever met mannen dan met vrouwen: “Com-

municatie tussen mannen is direct. Het is ‘ja’ of ‘nee’; er is 

eigenlijk geen ‘misschien’. Vrouwen zijn op dat vlak wat 

voorzichtiger en tonen naar mijn mening soms minder 

daadkracht.” 

Wel mogen mannen, aldus Marissa, soms wat verfijnder wer-

ken en kunnen ze leren van het perfectionisme dat vrouwen 

veelal eigen is. “Vrouwen zijn over het algemeen wat gedul-

diger”, legt ze uit. “En ze kunnen soms wat secuurder wer-

ken. Ze hebben veelal smallere handen en vingers en wil-

len vaak dat extra stapje zetten, waardoor iets nóg mooier 

afgewerkt wordt. Mannen kunnen daar af en toe wel een 

voorbeeld aan nemen. En zo is alles te leren, als je er maar 

voor open staat.”

Graag meer vrouwen in de branche
Marissa raadt vrouwen haar vak zeker aan, juist vanwege 

de precisie die geleverd moet worden. “Ik vind het stoer als 

vrouwen in deze branche gaan werken, ook omdat dit de 

perceptie van ‘normaal’ in deze wereld – met name mannen 

in het vak – zou kunnen veranderen. De kracht van het be-

staande stereotype zou kunnen afnemen.” 

Volgens Marissa kiezen vrouwen met de juiste opleiding ech-

ter toch eerder voor beroepen in bijvoorbeeld de hout- of 

marmerimitatie of in de restauratiebranche. In de toekomst 

ziet Marissa zichzelf het liefst wél 40 uur per week in de 

werkplaats van Novanet. “Ik zou dan heel graag nog steeds 

fronten en liglijsten repareren, meer spuitwerk verrichten en 

het liefst ook polijsten. Dat laatste zou ik heel graag nog wil-

len leren, zodat ik straks echt helemaal allround ben.” <
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VIRUSBESTRIJDING

Hoe ga je de verspreiding 
van viruspartikels tegen?

De wereldwijde ontwikkeling van de SARS-CoV-2-infectie maakt duidelijk dat de pandemie nog maar net begint en niet 

kan worden gestopt. Zelfs als er een effectief en goed te verdragen vaccin beschikbaar zou zijn, zou het niet haalbaar zijn 

om de wereldbevolking op grote schaal te vaccineren om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom moeten 

technische oplossingen worden gevonden om de pandemie ten minste plaatselijk in te dammen, aldus Christian Kähler. 

(Christian J. Kähler, 2020)
Door Sanne Wynants

Momenteel is het algemene 

advies om de ventilatiesyste-

men aan te passen of gebruik te 

maken van schone buitenlucht. 

Indirecte infectie via infectieuze 

aerosolen, die zich na verloop 

van tijd in de ruimte ophopen, 

kan namelijk niet worden voor-

komen met het dragen van 

eenvoudige mond- en neusbe-

dekkingen of chirurgische mas-

kers, wat nu wel de norm is in afgesloten ruimtes. Dit wordt 

onderbouwd, doordat het steeds duidelijker wordt dat er in 

de buitenlucht minder besmettingen plaatsvinden dan in af-

gesloten ruimtes, aldus tweehonderd internationale weten-

schappers uit 32 landen die een brief hebben gestuurd naar 

het medisch tijdschrift Clinical Infectious Diseases. Het coro-

navirus verspreidt zich namelijk ook via nevels en dampen in 

de lucht en niet alleen via rondvliegende druppels van be-

smette mensen die hoesten, niezen of praten. WHO-expert 

Benedetta Allegranzi liet daarop weten dat verspreiding via 

de lucht niet uitgesloten is in kleine, drukke en slecht ver-

luchte ruimtes.

Wat zijn aerosolen?
Aerosolen bestaan uit een wolk van grote (> 5-10 µm) en 

kleine (< 5 µm) fijne druppels alsmede druppelkernen. De 

kleine druppels en druppelkernen kunnen een grotere af-

stand afleggen en met name druppelkernen – die geen 

vocht bevatten – blijven langer in de lucht hangen, zo blijkt 

uit een publicatie van de Worlds Health Oganization. (Orga-

Toepassing van de TAC V+ in atelierruimte. (afbeelding 1)

Ideale luchtstroom
Om deze vraag te beantwoorden werd de TROTEC TAC V+ 

binnenluchtreiniger met een volumestroom tot 1500 m3/h 

geanalyseerd (zie afbeelding 1). Zoals in afbeelding 2 duide-

lijk is weergegeven, blaast de TAC V+ de lucht verticaal uit en 

zuigt hij de vervuilde lucht aan via de onderzijde. Dit zorgt 

ervoor dat aerosolen zo snel mogelijk dalen en de personen 

in de ruimte veel minder lang blootgesteld worden aan ae-

rosolen.

nization, 2020) In het gewone spraakgebruik worden met 

aerosolen vaak kleine vochtdruppels bedoeld. Het genetisch 

materiaal van SARS-CoV-2 kan in de lucht blijven hangen. 

(Joshua L. Santarpia1, 2020)

Verkleinen binnenluchtreinigers 
infectierisico’s?
De vraag is dus of mobiele binnenluchtreinigers in principe 

geschikt zijn om een zinvolle bijdrage te leveren aan het ver-

kleinen van de infectierisico’s? In standaard filtermachines 

wordt de vervuilde lucht aan de achterzijde aangezogen en 

nadat deze de filters gepasseerd is, aan de voorzijde uitge-

blazen. Doordat lichte materialen – en zo ook lucht – altijd 

de gemakkelijkste weg nemen, zal dit met aerosolen ook zo 

zijn. Blaast men de lucht horizontaal door de ruimte, zullen 

de aerosolen precies hetzelfde doen. Dit betekent dus dat 

de aerosolen de complete ruimte door zijn geweest, voor 

deze weer bij de machine zullen arriveren.

Werking ventilatie TAC V+. (afbeelding 2)

En meer… de TAC V+

Naast een ideale luchtstroom is er meer nodig om de lucht 

effectief te reinigen. Een H14 (HEPA-filter) filtert meer dan 

99,995% van alle zwevende deeltjes en heeft een doorla-

tingsgraad van 0,005%, maar dit is wel gekoppeld aan de 

hoeveelheid lucht die door de gebruikte ventilator wordt 

gegenereerd. Simpelweg een HEPA-filter plaatsen achter 

een ventilator, geeft geen garantie dat de filter goed zijn 

werk doet.

Om een filterklasse te kunnen waarborgen, moet een HEPA-

filter dus corresponderen met de specificaties van de venti-

lator. De toegepaste H14-filter is volledig gecertificeerd tot 

1200 m3/u, wat de TAC V+ eenvoudig kan leveren. Wat ge-

beurt er nu met alle virussen die zijn opgevangen door het 

H14-filter? De TAC V+ is naast zijn doordachte luchtstroom 

zeer uniek door de decontaminatie mogelijkheid, waarbij 

het hittebestendige HEPA-filter op ieder gewenst moment 

tot 100°C verhit kan worden en zo met 100% zekerheid alle 

opgevangen virussen in het element inactief maakt.

Conclusie
De resultaten laten zien dat de aerosolconcentratie overal in 

een ruimte met een grootte van 80 m2 in korte tijd naar een 

laag niveau kan worden teruggebracht. (Christian J. Kähler, 

2020)

Natuurlijk verstrekt Art Salvage graag meer informatie over 

de TAC V+ en de toepassing ervan.

Referenties:
Christian J. Kähler, T. F. (2020). Can mobile indoor air cleaners effectively reduce an indirect risk of SARS-
CoV-2 infection by aerosols? Neubiberg: Universität der Bundeswehr München Institut für Strömungsmecha-
nik und Aerodynamik.
Joshua L. Santarpia1, 2. D.-M. (2020). Transmission Potential of SARS-CoV-2 in Viral Shedding Observed at 
the University of Nebraska Medical Center . medRxiv.
Organization, W. H. (2020). Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precau-
tion recommendations. World Health Organization.

Sanne Wynants is Mana-
ging director Belgium bij 
Art Salvage
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RECONDITIONERING

Twee vrouwelijke managers in een mannenwereld

Met voldoende potentie kun 
je het ver schoppen

Het is nog vroeg in de ochtend als we het gesprek aangaan met Bianca de Ruiter (44). Onlangs zagen we ook haar collega 

Nicole Goewie (46). Beide vrouwen zijn sinds enige tijd projectmanager bij Dolmans Calamiteiten Diensten.

Door Roëlle Esselink en Cindy van der Helm
Fotografie ZZindi Corporate Communicatie

Bianca heeft het al druk op deze maandagmorgen. Moest ze 

tijdens het gezamenlijke interview verstek laten gaan in ver-

band met een calamiteit, ook vanmorgen zou het interview 

haast niet plaats hebben gevonden vanwege alle meldin-

gen die vanwege heftige regenval binnenstromen. “In het 

weekend wordt alleen aan bereddering gedaan,” legt ze uit. 

“Op maandag krijgen we het papierwerk binnen, wordt na-

gegaan of gedupeerden verzekerd zijn en of de betreffende 

verzekeraar Dolmans in de arm neemt. Is dat het geval, dan 

is er voor Nicole en mij werk aan de winkel.”

Talententeam
Dolmans heeft een ‘Talententeam’ waar medewerkers voor 

worden benaderd in wie potentie schuilt. Een jaar lang 

doorlopen zij vervolgens een traject, en krijgen zo de kans 

om door te groeien naar de functie van projectmanager. Op 

deze manier behoudt én ontwikkelt de organisatie haar me-

dewerkers. Want die zijn waardevol, vooral als zij al jarenlang 

ervaring hebben in de uitvoering, zoals Bianca en Nicole. Zij 

weten daardoor exact wat er speelt en waar je tegenaan zou 

kunnen lopen. 

Twee jaar geleden werd zowel Bianca als Nicole deze door-

groeimogelijkheid geboden. Beiden gingen in op het aan-

bod, met als gevolg dat zij nu de eerste vrouwelijke project-

managers van Dolmans zijn. Nu, twee jaar later, blijkt deze 

stap heel succesvol. Bianca geeft, samen met de vestigings-

manager, leiding aan een team van 26 medewerkers op de 

vestiging in Nijkerk. Haar collega Nicole is werkzaam in een 

kleiner team op de vestiging in Den Bosch. 

Zelfontwikkeling
Nicole: “Vanzelfsprekend hebben we eerst de nodige oplei-

dingen met goed gevolg afgelegd. Zo richtten we ons een 

jaar lang op zelfontwikkeling door middel van rollenspellen. 

Deze hadden onder meer als doel meer te leren over je ei-

gen karakter. Ik ben bijvoorbeeld rustig, overleg graag, volg 

de regels, maar houd ook van een lolletje.” 

Ze is blij dat ze die communicatietrainingen heeft moeten 

volgen. “Soms tref ik mensen met wie ik lastiger kan schake-

len. Dankzij de training weet ik wat ik moet doen, als iemand 

zijn hakken in het zand zet. Ook weet ik tegenwoordig beter 

te reageren op emoties van gedupeerden. Het is belangrijk 

dat zij eerst gewoon kunnen ‘uithuilen’. Daarna laat je ze hun 

verhaal doen. En dan pas komt je ‘eigenlijke’ werk. We heb-

ben zo’n mooi vak. Als het ons lukt om een woning in de 

staat terug te brengen zoals die was voor de brand, geeft 

me dat een goed gevoel. Want dit levert zoveel dankbaar-

heid op.”

Projectmanager
“Ik merk dat ik als manager met veel meer mensen contact 

heb dan voorheen,” vervolgt Bianca. “Toen ik nog op de 

werkvloer zat had ik dagelijks contact met directe collega’s, 

dronk ik van tijd tot tijd een kop koffie met de directeur of 

besprak ik een calamiteit met mijn manager. Maar nu heb ik 

Projectmanager Nicole Goewie kan heel rustig zijn, overlegt graag, volgt de regels, maar houdt ook wel van 
een lolletje.

Via het ‘Talententeam’ kon Bianca de Ruiter doorgroeien naar projectmanager. In weer en wind gaat ze voor Dolmans op pad om schades op te 
nemen en ervoor te zorgen dat de schade naar ieders volle tevredenheid wordt opgelost.

Dit levert zoveel dankbaarheid op

Zo behoud en 
ontwikkel je je 
medewerkers

“Iedere maand kwamen we bij elkaar,” vertelt Bianca. “We 

bezochten dan onze zusterbedrijven die specialistische 

werkzaamheden voor ons uitvoeren, zoals Trition, Cauberg 

Huygen en QBuild. Laatstgenoemde doet onder andere alle 

bouwkundige werkzaamheden voor ons en leert mij veel 

over opstallen. Daarnaast liepen we dagen met een expert 

mee of bezochten we bedrijven. En we volgden cursussen 

om meer inzicht te krijgen in menselijk gedrag. Hoe bedien 

je de klant? Hoe ga je om met je eigen medewerkers? En hoe 

kun je mensen een beetje sturen?” 
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met veel meer verschillende mensen te maken. Niet alleen 

met collega’s werkzaam bij onze zusterbedrijven, ook met 

experts en opdrachtgevers. Dat vind ik echt leuk aan mijn 

functie.” 

Nicole herkent zich hierin. “Als manager moet je veel ver-

schillende mensen aan het werk zetten. Zo ben ik net bij een 

grote villa met waterschade geweest om de schade op te ne-

men en foto’s te maken. Vervolgens maak ik calculaties, heb 

ik contact met de expert, deel ik collega’s van Calamiteiten 

Diensten in op de klussen en zorg ik ervoor dat het specia-

listische werk gedaan wordt. Zo moet de betonnen dekvloer 

met onderdruk gedroogd worden. Daar stuur ik collega’s 

van ons zusterbedrijf Trition op af. 

Het is een enorme villa met onder andere een sauna-, een 

bioscoop- en een biljartkamer in het souterrain. Niet alleen 

moeten alle antieke meubels en het biljart tijdelijk verhuisd 

worden, ook de sauna en alle bioscoopapparatuur moeten 

worden gedemonteerd. Als alle vloeren en wanden straks 

droog zijn, kan het herstel van start gaan. 

Meestal loop ik bij aanvang een rondje met al die specialis-

ten. En ja, als er meerdere schades tegelijkertijd lopen kan 

het gebeuren dat ik in een spagaat terechtkom,” geeft ze 

toe. “Het werk kan wel heel hectisch zijn. Soms lijkt de stapel 

dossiers op het bureau oneindig. Het is dan essentieel dat 

je de rust bewaart: eerst het één afmaken, dan pas met het 

volgende beginnen. Gelukkig is iedereen heel hulpvaardig 

en reageert de omgeving heel positief op mijn aanstelling.” 

Groot familiebedrijf
“Die complimenten maken het werk ook leuk,” aldus Bianca. 

“Ik kwam op mijn 18e aan boord en heb nooit overwogen 

om weg te gaan bij Dolmans. Daar heb ik simpelweg geen 

behoefte aan. Dolmans is best een groot bedrijf dat alle mo-

gelijke disciplines biedt, waaronder calamiteitendiensten, 

preventie en hygiënediensten, specialistische reiniging, faci-

litymanagement, specialistische droging, milieutechniek en 

herstelwerkzaamheden. Al die disciplines hebben we zelf in 

huis, al dan niet via een van de zusterorganisaties. En toch 

voelt het als een familiebedrijf.

Daarnaast heeft Dolmans Calamiteiten Diensten met 20 ei-

gen vestigingen landelijke dekking, waardoor we 24/7 over-

al snel kunnen zijn. Het voelt niet alleen als familiebedrijf, 

wij gedragen ons ook als familie. Heeft een van de teams te 

veel werk, dan springen collega’s van andere vestigingen bij. 

Waar we aan beginnen, maken we met z’n allen af.” 

Man versus vrouw
Bianca en Nicole zijn als vrouwen nog altijd in de minder-

heid in de Dolmans familie. Nicole geeft aan dat ze dat ‘wel 

gewend is’. Bij haar vestiging in Den Bosch zijn nog twee 

vrouwelijke collega’s in dienst; de rest is man. “Waar dat mee 

samenhangt? Het type werk, denk ik. Dat is niet eenvoudig 

en redelijk zwaar.” 

Verder is volgens Nicole het bouwkundig inzicht van man-

nen vaak wat sterker. Wel kunnen mannen volgens haar 

leren wat meer geduld te hebben. “Ik kwam altijd graag bij 

mensen over de vloer. Sommigen zaten duidelijk om een 

praatje verlegen en ik dronk dan wel eens een kop koffie met 

ze, voordat ik me op het werk stortte.” Bianca, daarentegen, 

herkent het verschil tussen mannen en vrouwen op de werk-

vloer niet zo sterk. Lachend: “Een man kan bot zijn, maar dat 

kan ik net zo goed. En vrouwen kunnen roddelen – zeker – 

maar mannen zijn soms nog veel erger!”

Vertrouwen
Net als Bianca heeft ook Nicole nooit ook maar één seconde 

overwogen om te vertrekken. Maar wat Nicole niet verwacht 

had toen ze 27 jaar geleden bij Dolmans startte, is dat ze het 

ooit tot manager zou schoppen. “Ik was net twintig jaar en 

heb alleen maar een ‘spinazieopleiding’ gehad: de huishoud-

school. Door de uitdagingen die op mijn pad kwamen ben ik 

sindsdien steeds meer gegroeid. Van iedere nieuwe ervaring 

kun je alleen maar wijzer worden. Zo mooi om te zien dat 

Dolmans zoveel vertrouwen in ons heeft. Dit alles heeft me 

wel zelfvertrouwen gegeven.” <

Waar we aan beginnen, 
maken we met z’n allen af

Het werk kan wel heel 
hectisch zijn

Powervrouwen
 In deze vrouwenspecial hebben we een aantal Powervrouwen uit de markt hun mening gevraagd over hun 

vak en –  lekker stereotiep – of zij vinden dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. 

Met wie werken zij nou het liefst? 

Petra Oskam 

Petra Oskam (39) is als Partner 

en Advocaat Verzekerings- en 

Aansprakelijkheidsrecht werkzaam 

bij Kennedy Van der Laan. Zij 

studeerde Nederlands Recht aan 

de Universiteit Utrecht en deed de 

postdoctorale opleiding LSA/

Grotius aan de Grotius Academie. Latifa Brahmi 

Latifa Brahmi (45) is sinds oktober 

2019 werkzaam als Commercieel 

Manager bij Lengkeek. Ze volgde 

een HBO-opleiding aan de Hoge-

school West Brabant, gevolgd door 

de opleidingen sales en account 

leadership ISAM Erasmus Rotter-

dam en Leiderschap in manage-

ment AOG aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. 

Waarom heb je voor jouw beroep gekozen?
“Ik ben advocaat geworden omdat ik het een uitdaging vind om ingewik-
kelde juridische problemen op te lossen, omdat ik van schrijven houd en 
omdat de advocatuur een zeer afwisselend beroep is, waarin ik contact 
heb met veel verschillende mensen. Ik ben partner geworden omdat ik het, 
naast het inhoudelijke werk dat de advocatuur biedt, leuk en uitdagend 
vind om een eigen praktijk te runnen en om mede aan het roer van ons 
kantoor te staan.”

Wat vind je leuk aan jouw functie? 
“De veelzijdigheid. Ik ben gespecialiseerd in personenschade. Ik adviseer 
cliënten en sta hen bij in procedures, maar ik geef ook onderwijs, spreek op 
congressen en bijeenkomsten en zit in het bestuur van de Vereniging van 
Letselschade Advocaten. Daarnaast houd ik mij bezig met acquisitie en ac-
countmanagement. Verder leid ik andere advocaten op en begeleid ik hen. 
Tot slot ben ik als partner aandeelhouder van ons kantoor en betrokken bij 
alle uitdagingen die een onderneming met zich meebrengt.”

Wat zijn jouw ambities? 
“Sinds 2018 ben ik Partner en ik kan voorlopig nog van alles leren in deze 
rol. Ik wil graag een van de besten zijn op mijn vakgebied.”

Over welke kerncompetenties moet je beschikken om jouw werk goed te 
kunnen doen? 
“Als advocaat en partner moet je heel veel ballen tegelijk in de lucht kun-
nen houden.”

Werk je liever met mannen of vrouwen en waarom? 
“Ik werk het liefst in een omgeving waarin zowel mannen als vrouwen 
werken.” 

Wat zouden mannen van vrouwen kunnen leren?
“Dat is een open deur: vrouwen kunnen van alles tegelijk.”

Wat zouden vrouwen van mannen kunnen leren? 
“Vrouwen zijn soms te bescheiden en lopen niet zo snel te koop met hun 
kwaliteiten en prestaties. Mannen doen dat wel. Dat kan soms doorslaan 
naar zelfoverschatting, maar daar kunnen vrouwen wel wat van leren.”

Waarom ben je Commercieel manager geworden? 
“Omdat ik zo kan inspelen op latente en bestaande behoeftes van op-
drachtgevers en ze zo kan helpen met het realiseren van zijn of haar 
doelstellingen. Het commerciële heeft altijd in mij gezeten, met name het 
stuk oplossingsgericht meedenken. Als kind was ik altijd bezig met hoe het 
anders kan en ik was altijd aan het dagdromen over hoe de wereld er in 
mijn ogen uit zou moeten komen te zien. Mijn karakter als kind werd ook 
veelal gekenmerkt door eerst doen, dan nadenken. Gevaar zag ik niet en ik 
wist altijd te vertellen waarom ik iets wel zou moeten kunnen in plaats van 
niet. Deze karaktereigenschappen passen prima in mijn commerciële rol. Ik 
denk graag in kansen i.p.v. in belemmeringen en wil continu een bijdrage 
leveren aan het grotere doel.”

Wat vind je leuk aan jouw functie? 
“Het leuke aan mijn functie is dat ik samen met onze commerciële experts 
zorg voor ontwikkeling en uitvoering van onze visie. Lengkeek is specialist 
op het gebied van complexe en hoogwaardige schades, wat maatwerk 
behoeft. Dit geeft een extra touch aan mijn functie in het verder onderhou-
den en het aangaan van duurzame relaties met onze bestaande en toekom-
stige opdrachtgevers.” 

POWERVROUWEN
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Natasja den Otter   

Natasja den Otter (29) is sinds mei 

2019 Accountmanager bij BELFOR 

Nederland B.V. Ze volgde de HBO-

opleiding Management Economie 

Recht aan de Hoge School 

Rotterdam.

foto: Huijskes Fotografie

Wat zijn jouw ambities? 
“Mijn ambitie is om in mijn huidige functie Lengkeek verder te helpen bij 
het realiseren van onze groeidoelstellingen op het gebied van het aanboren 
van nieuwe markten/diensten, nieuwe opdrachtgevers en meehelpen aan 
innovatie.” 

Over welke kerncompetenties moet je beschikken om jouw werk goed te 
kunnen doen? 
“Als Commercieel manager moet je in staat zijn om middels netwerken 
verbinding te maken, je moet goed kunnen schakelen op verschillende 
niveaus, goed kunnen aanvoelen hoe bepaalde mechanismen zich ver-
houden, een sterk empathisch vermogen hebben en daarnaast proactief, 
oplossingsgericht en resultaatgericht zijn.”

Werk je liever met mannen of vrouwen en waarom? 
“Het maakt mij niet veel uit. Ik kan zowel met mannen als met vrouwen 
prima in teamverband en op individuele basis werken. In de branche waarin 
ik werkzaam ben, werk ik grotendeels met mannen.”

Wat zouden mannen van vrouwen kunnen leren?
“Minder met het hoofd en meer naar het gevoel luisteren. Niet alles op het 
gebied van samenwerken is vast te leggen in spreadsheets. In salesfuncties 
denk ik dat mannen van vrouwen kunnen leren meer te plannen en te orga-
niseren en klantgerichter te werken.”

Wat zouden vrouwen van mannen kunnen leren? 
“Minder inzitten over zaken die niet volgens plan verlopen. Ik heb het 
gevoel dat mannen zich hiervoor beter kunnen afsluiten dan wij vrouwen. 
Verder: informatie op hoofdlijnen verwerken. Mannen gaan in mijn ervaring 
bijvoorbeeld gemakkelijker om met meningsverschillen.”

Waarom ben je accountmanager geworden? 
“Na ruim 5 jaar als schadebehandelaar bij een expertisebureau en daarna 
een verzekeringsmakelaar gewerkt te hebben, waarin mijn interesses ook 
altijd aan de commerciële kant hebben gelegen, werd ik benaderd door 
BELFOR met de vraag of ik daar het salesteam wilde komen versterken. Het 
was een onwijs lastige beslissing want mijn dagelijkse rol als schadebe-
handelaar vond ik op dat moment nog steeds erg leuk, met leuke collega’s 
en een leuk team. Ik wist alleen ook dat ik deze rol niet nog 2 jaar op deze 
manier zou willen invullen. Natuurlijk zijn er altijd mogelijkheden binnen 
je huidige organisatie, maar ik kende BELFOR inmiddels ook al 5 jaar en 
ik vond dit altijd al een erg sympathieke partij. Hoe leuk is het dan dat ik 

benaderd werd om voor deze organisatie te mogen werken in een com-
merciële rol, waarbij ik mijn ervaring uit de schadewereld nog dagelijks mee 
kan nemen. Toen ik na een dag werken, sporten en een leuk gesprek met 
mijn eventuele toekomstige collega en directie nog steeds energie over 
had, wist ik dat dit de baan was waar ik ‘ja’ tegen moest zeggen. Inmiddels 
zit ik al weer ruim 15 maanden binnen de organisatie. Maar wat is de tijd 
voorbij gevlogen.”

Wat vind je leuk aan jouw functie? 
“Wat deze functie zo anders maakt dan mijn vorige jobs, is dat ik niet de 
hele dag aan kantoor gebonden ben. Zelf ben ik heel erg van vrijheid en 
het krijgen van vertrouwen, dan presteer ik het beste. De functie waarin ik 
nu zit is natuurlijk een hele vrije functie waarbij het krijgen van vertrouwen 
een cruciale rol speelt. Tijdens de coronatijd was het commerciële spelletje 
natuurlijk wel iets anders, veel meetings via de online kanalen wat toen 
prima beviel, maar nu ik weer langzaamaan ‘buiten mag spelen’ zoals ze dat 
zo mooi noemen merk ik toch wel dat ik dat echt gemist hebt. Daarnaast 
kan ik tijdens mijn gesprekken altijd wel iets van mijn ervaringen uit het 
schadeverleden meenemen. Op deze manier vertel ik niet alleen namens 
BELFOR een verhaal, maar kan ik ook echt met de klant meedenken in de 
schadeoplossingen die wij kunnen bieden.” 

Wat zijn jouw ambities?
“Dat vind ik altijd een lastige vraag. Natuurlijk, iedereen heeft ambities, 
maar ik vind heel veel dingen leuk en pak ook graag dingen aan. Soms kom 
je er dan achter dat iets toch niet zo leuk is als het lijkt, maar meestal vind ik 
het nog steeds leuk en kan ik nog niets van mijn lijstje wegstrepen. Ik denk 
dat ik de afgelopen 15 maanden al heel erg veel van mijn ambities heb 
mogen invullen: mijzelf persoonlijk verder ontwikkelen, meer commercieel 
bezig zijn, naast het bezoeken van klanten en het relatiebeheer ook bezig 
zijn met de bedrijfsuitingen naar buiten toe. Omdat het voor mij een heel 
andere functie was dan de functie die ik hiervoor heb gedaan heb ik mij 
vooral hierop gefocust en echt in het nu geleefd. Als ik naar mijn rol nu kijk 
zou ik wel wat meer ‘bouwkundige kennis’ willen opdoen, gewoon omdat 
mij dit altijd al interessant heeft geleken en ik op deze manier nog beter bij 
mijn klant aan tafel kan. In de toekomst zou ik het wel leuk vinden om een 
klein en vooral leuk team aan te mogen sturen.” 

Over welke kerncompetenties moet je beschikken?
“Voor de hand liggend zijn natuurlijk sociale vaardigheden en resultaat-
gerichtheid, maar het belangrijkste is denk ik nog wel het goed kunnen 
luisteren en inleven en de behoefte goed kunnen vertalen. Waar ik zelf vaak 
complimenten over krijg is het echt meedenken in de mogelijke oplossin-
gen of manieren hoe iets aangepakt kan worden. Daarnaast moet je ook 
redelijk zelfverzekerd zijn, anders word je zo omver geblazen. Ik heb het 
gelukkig zelf nooit echt meegemaakt, maar als vrouw in een schadewereld 
zijn er echt nog wel eens voordelen over je inhoudelijke kennis.” 

Werk je liever met mannen of vrouwen en waarom?
“Ik zeg altijd dat ik liever met mannen werk dan met vrouwen. De directe, 
droge (soms ietwat grove) humor die ik heb begrijpen mannen vaak beter 
dan vrouwen. Toch moet ik zeggen dat ik de afgelopen jaren met heel veel 
vrouwen heb gewerkt, met wie het echt onwijs klikt. Nu is het natuurlijk 
niet helemaal netjes om mensen in hokjes te plaatsen, maar je herkent wel 
het type vrouw waar ik het beste mee klik op de werkvloer. Als ik dan toch 
moet kiezen, dan zeg ik toch wel mannen. Heb ik even geluk dat ik in een 
mannenwereld zit!”

Wat zouden mannen van vrouwen kunnen leren?
“Hoewel het echt niet altijd nodig is, kunnen mannen van vrouwen wel 
leren om af en toe wat meer empathie te tonen. Het is niet erg om af en toe 

je emoties te tonen en te communiceren, dit gaat je alleen maar verder hel-
pen. Tot slot: mannen hebben nogal vaak de neiging om te laten zien wie 
nou de echte man is en je krijgt dan vaak het macho/leider gedrag. Soms is 
het ook goed om even pas op de plaats te nemen.”

Wat zouden vrouwen van mannen kunnen leren?
“Het is natuurlijk als vrouw funest om te zeggen dat vrouwen van man-
nen autorijden kunnen leren, maar ik zit veel op de weg en moet stiekem 
zeggen dat dat wel zo is. Vrouwen hebben soms nogal de neiging om zich 
dingen persoonlijk aan te trekken en hier dan lang in te blijven hangen. 
Vrouwen hebben ook de neiging om zich overal voor te excuseren en er 
een verklaring voor te geven. Soms zijn dingen gewoon zoals ze zijn en 
heeft het helemaal niets met jou als persoon te maken. Draai er niet om-
heen, zeg wat je vindt en blijf er niet te lang mee zitten. Tot slot een sorry is 
ook een sorry en zand erover. “

Mandy de Git   

Mandy de Git (34) is HR-manager 

bij Nh1816 Verzekeringen. Ze stu-

deerde HRM aan de Hogeschool 

van Amsterdam en volgde later 

de studie Organisatiepsychologie 

(Open Universiteit). 

Sophie Ouwehand   

Sophie Ouwehand (28) is Manager 

binnendienst bij de Bureaus. Ze 

werkt er vanaf 2016 en studeerde 

Psychologie aan de Vrije Universi-

teit van Amsterdam en Manage-

ment aan het ISBW.

Waarom ben je HR Manager geworden?
“Van uitdagingen op het gebied van organisatievraagstukken word ik zeer 
enthousiast, in samenspel met de diversiteit in mensen. Waar deze onder-
werpen elkaar kruisen zit mijn toegevoegde waarde. 
Ik ben ervan overtuigd dat talent dat op de juiste wijze wordt ingezet 
bedrijfsresultaten sterker doet groeien. Mensen zijn daarin onmisbaar en 
uniek. Ze kunnen echt het verschil maken.”

Wat vind je leuk aan jouw functie?
“Oog hebben voor bedrijfsdoelstellingen en daar de HR-agenda op laten 
aansluiten zodat de interne organisatie ook klaar is voor de toekomst. Hier-
bij werk ik graag vanaf de strategische tekentafel tot aan de pragmatische 
invulling. HR biedt daardoor een breed werkterrein waarbij de drive is om 
medewerkers optimaal in te zetten en te ontwikkelen en zo de strategische 
ambities te realiseren.”

Over welke kerncompetenties moet je beschikken om jouw werk goed te 
kunnen doen?
“Mijn werk bestaat uit een stuk organisatiesensitiviteit tezamen met een 
open kritische blik, waarbij je sterk bent op het vlak van verbinden en com-
municeren. Uitdagingen aangaan en niet bang zijn voor veranderingen. 
Leiderschap tonen en met je enthousiasme anderen mee kunnen nemen.” 

Werk je liever met mannen of vrouwen en waarom?
“In het HR-vakgebied zijn mannen in de minderheid, waardoor ik vaker 
een groep van vrouwelijke collega’s tref. Mijn ervaring is dat de mate van 

professionaliteit hoog in het vaandel staat, wat zeer prettig werkt. Daarbij 
hebben vrouwen vaak een extra voelspriet om onderlinge relaties ofwel 
onzichtbare communicatie aan te voelen en hier op in te spelen.
Binnen het managementteam van Nh1816 werk ik veel samen met man-
nen. De communicatie met hen is zakelijk en duidelijk; ze draaien niet om 
de zaken heen. Daar houd ik van. Maar misschien vind ik de humor die 
mannen hebben nog belangrijker: daar kan ik enorm van genieten.”

Wat zouden mannen van vrouwen kunnen leren?
“Vrouwen hebben een sterker gevoel voor onderlinge verhoudingen en 
voelen het sneller aan als iets niet prettig verloopt binnen een groep. Een 
eigenschap die soms niet aan te leren is, helaas.”

Wat zouden vrouwen van mannen kunnen leren?
“Mannen kunnen meestal ‘de emotie eruit halen’, meer relativeren en losla-
ten. Dit geeft vaak overzicht en helderheid. En dat werkt prettige samen-
werking in de hand.”

Waarom ben je manager binnendienst geworden?
“Ik ben manager binnendienst geworden, omdat ik merk dat ik in deze rol 
een waardevolle bijdrage kan leveren aan onze organisatie.”  

Wat vind je leuk aan jouw functie?
“Wat mijn functie zo leuk maakt is de diversiteit aan werkzaamheden, zoals 
het aansturen van een team, overleggen met diverse disciplines, het voeren 
van persoonlijke gesprekken met medewerkers, het verbeteren van werk-
processen, intensief contact hebben met opdrachtgevers en brainstormen 
over nieuwe ontwikkelingen in de markt.”

Wat zijn jouw ambities?
“Mijn ambitie is om mezelf te blijven ontwikkelen als persoon, maar ook 
zeker in onze branche. Door mezelf uit te dagen en steeds op zoek te gaan 
naar verbeteringen blijf ik iedere dag met plezier naar mijn werk gaan. Mijn 
doel is om binnen onze organisatie door te (blijven) groeien.”

Over welke kerncompetenties moet je beschikken om jouw werk goed te 
kunnen doen?
“In mijn baan zijn flexibiliteit en het nemen van verantwoordelijkheid 
belangrijk. Daarnaast moet je kunnen multitasken, het overzicht weten te 
behouden en de rust kunnen bewaren.”

POWERVROUWEN
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Maxime Hoeflaken   

Maxime Hoeflaken (30) is vanaf 

2018 werkzaam bij Meijers en 

werkt als Senior Schadebehan-

delaar op de afdeling Transport 

en CAR. Zij studeerde Financial 

Services Management aan de HES 

Amsterdam. 

Denise Schanssema    

Denise Schanssema (33) startte in 

2015 als allround schadebehandelaar 

bij Vergnes Expertise, waarna haar 

in 2019 een directeursfunctie werd 

aangeboden. Inmiddels is zij mede-

eigenaar. Ze studeerde 

Sociale Geografie en (technische) 

Planologie aan de Rijksuniversiteit 

Groningen.

Werk je liever met mannen of vrouwen en waarom?
“Ik werk het liefst in gemengde teams.”

Wat zouden mannen van vrouwen kunnen leren?
“Too much. “

Wat zouden vrouwen van mannen kunnen leren?
“Vrouwen zich wel wat minder druk mogen maken over zaken die er niet 
toe doen.”

Waarom ben je mede-eigenaar geworden? 
“Dit kwam na een aantal jaren op mijn pad. Mij werd de vraag gesteld of ik 
deze uitdaging aan wilde gaan. Vanwege de passie voor het vak en het ple-
zier dat ik uit de werkzaamheden haal, heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt 
om de uitdaging aan te gaan.” 

Wat vind je leuk aan jouw functie? 
“De afwisseling in werkzaamheden: geen werkdag is hetzelfde. In mijn 
functie is het vaak hollen of stilstaan waarbij je vooraf nooit weet wat je 
kunt verwachten.“

Wat zijn jouw ambities?
“Mijzelf verder ontwikkelen in het schadevak en me meer specialiseren.”

Over welke kerncompetenties moet je beschikken om jouw werk goed te 
kunnen doen? 
“Het is belangrijk dat je empatisch vermogen hebt. Ook moet je goed kun-
nen plannen en organiseren.” 

Werk je liever met mannen of vrouwen en waarom? 
“Ik heb geen voorkeur. Het gaat voornamelijk om iemands karakter en daar-
bij maakt het niet uit of diegene een man of een vrouw is. Voor een bedrijf 
kan het goed zijn om zowel mannen als vrouwen in dienst te hebben. De 
één versterkt de ander.”

Wat zouden mannen van vrouwen kunnen leren? 
“Het maakt volgens mij geen verschil of iemand man of vrouw is. Iedereen 
kan van iedereen iets leren. En wat je van iemand kunt leren is afhankelijk 
van die persoon zelf.“

En andersom: wat zouden vrouwen van mannen kunnen leren? 
“Hier geldt hetzelfde antwoord: Het maakt volgens mij geen verschil of 
iemand man of vrouw is. Iedereen kan van iedereen iets leren. En wat je van 
iemand kunt leren is afhankelijk van die persoon zelf.“

Waarom ben je schadebehandelaar geworden?
“In eerste instantie bij toeval, ik ben ‘er in gerold’. Na een aanbeveling van 
Rianne Baumann kon ik bij Willis op de transportschade afdeling terecht. 
Dit was een stap buiten m’n comfort zone, tot dat moment had ik nooit 
iets met transportschades te maken gehad. Wel vond ik de verhalen van 
de transport schade-experts altijd erg interessant. Die kans heb ik dus met 
beide handen aangegrepen!” 

Wat vind je leuk aan jouw functie?
“De dynamiek, het ad hoc schakelen en de grote variatie aan soorten scha-
des zorgt dat vrijwel geen één dag hetzelfde is. De rol van schadebehan-
delaar bij een makelaar is afwisselend, je moet meedenken met de klant, 
maar ook met verzekeraars, experts, advocaten en alle andere betrokken 
partijen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen na afronding van een 
schadegeval tevreden is. Je kan echt meerwaarde hebben voor de klant, bij-
voorbeeld op het moment dat een schade wordt afgewezen en dat op basis 
van de polis op een andere manier uitgelegd kan worden. Ook heb je meer-
waarde voor verzekeraars, op het moment dat je je klant goed adviseert en 
de verwachtingen van de klant worden gemanaged over wat er wel en niet 
verzekerd is. Goed nieuws brengen na een langlopende discussie is één van 
de leukste dingen die er zijn.” 

Wat zijn jouw ambities?
“Ik ben nog lang niet uitgeleerd, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk 
vlak. Momenteel ben ik in gesprek met mijn manager om na te denken over 
de mogelijkheden voor aanvullende opleidingen en verdere persoonlijke 
ontwikkeling. Het exacte pad is niet uitgestippeld, ik geloof er ook sterk in 
dat kansen op een bepaald moment op je pad komen.”

Over welke kerncompetenties moet je beschikken om jouw werk goed te 
kunnen doen?
“Al met al nog aardig wat. Een goede schadebehandelaar is veelzijdig, zorg-
vuldig, secuur, moet goed kunnen luisteren en verbanden kunnen leggen. 
Moet daarnaast flexibel, stressbestendig, creatief en assertief zijn. Moet 
over goede gespreksvaardigheden beschikken en op de juiste momenten 
kunnen spiegelen.“

Werk je liever met mannen of vrouwen en waarom?
“Ik werk in de transport- en constructiebranche voornamelijk met mannen. 
Dat werkt voor mij prettig, ik kan goed met ze omgaan. De meeste man-
nen vinden het fijn om duidelijk en ‘rechttoe rechtaan’ te communiceren. 
Er is mij wel eens gevraagd of het voor mij geen nadeel is om als vrouw in 
deze wereld te werken. Ik zie het juist als voordeel. Als vrouw val je meer 
op, is het makkelijker om bekend te worden in de markt. Ik heb zelden het 
gevoel gehad dat ik als ‘minder’ werd gezien omdat ik vrouw ben. Het is wel 
eens voorgekomen, maar dat was echt met mannen die ondertussen met 
pensioen zijn.” 

Wat zouden mannen van vrouwen kunnen leren?
“Over het algemeen kunnen mannen wel wat meer leren om dingen te 
nuanceren (dit is gechargeerd). Als ze een mening hebben wordt deze 
ongezouten gedeeld, waarbij meestal niet helemaal in ogenschouw wordt 
genomen wat voor effect dat heeft op de ontvanger. Vrouwen houden 
meer rekening met hoe de boodschap overkomt en wat ze over willen 
brengen. Verder zijn vrouwen beter het in zich kwetsbaar opstellen en om 
hulp vragen als het nodig is.” 

Wat zouden vrouwen van mannen kunnen leren?
“Vrouwen zouden meer in zichzelf moeten geloven en vooral niet bang 
moeten zijn om overtuigd te zijn van hun eigen kracht. Het is algemeen 
bekend dat vrouwen moeite hebben met onderhandelen en voorzichtig 
zijn met zichzelf profileren. Mannen durven veel sneller iets beet te pakken 
waarvan ze eigenlijk niet zeker weten of ze het wel kunnen. Er gewoon voor 
gaan en terloops leren is makkelijker dan het lijkt.”

Nicolle Jetten-
Gronenschild   

Nicolle Jetten-Gronenschild (48) 

deed HTS-Bouwkunde en werkt 

sinds maart 2013 als schade-

expert bij KakesWaal Expertise. 

Vanaf januari 2020 is zij lid van het 

Management Team.

Waarom ben je schade-expert geworden?
“Nadat ik voor mijn bouwkundige opleiding stage heb gelopen bij de 
brandweer, wilde ik eigenlijk preventie-officier worden. In het laatste jaar 
van mijn studie zocht Klaverblad Verzekeringen een technisch inspecteur/
schade-expert. Vanwege de raakvlakken met mijn interesse in de brand-
weer, heb ik gesolliciteerd en werd aangenomen. Nu, 23 jaar, later zit ik nog 
steeds in het vak, waarbij ik 7,5 jaar geleden de overstap naar KakesWaal 
heb gedaan.” 

Wat vind je leuk aan jouw functie?
“Ik vind het leuk om mensen te helpen, problemen te analyseren en oplos-
singen te verzinnen en aan te dragen. Geen dag is hetzelfde. Een spoed-
schade gooit je hele planning overhoop maar levert meteen een nieuw 
avontuur en nieuwe uitdaging op. 

Renate van Veen    

Renate van Veen (46) is sinds 2014 

eigenaar van een onderneming 

die aanvankelijk begon onder de 

naam ‘Ze is vastgoed’ en tegen-

woordig Calamitijdelijk heet. 

Waarom heb jij Calamitijdelijk opgericht?
“Omdat gebleken is dat de eerste behoefte aan een dak boven het hoofd 
na calamiteiten vaak aan de verzekerde zelf werd overgelaten. Ik vind het 
fijn om mensen te ontzorgen en dat bij verschillende partijen in één dos-
sier. Dat is zulk dankbaar werk.”

Wat vind je leuk aan jouw functie? 
”Het helpen van mensen in nood. Het sociale aspect dat zo belangrijk is bij 
mijn werk. Drie partijen blij maken in één dossier, daarmee maak je echt 
verschil.”

Wat zijn jouw ambities? 
“Het vergroten van ons netwerk. Een mooi team creëren en steeds meer 
mensen blij maken. En wie weet liggen er voor ons in de toekomst moge-
lijkheden voor het openen van meerdere kantoren.”

Over welke kerncompetenties moet je beschikken om jouw werk goed te 
kunnen doen?
“Je moet altijd een luisterend oor kunnen bieden. Verder moet je mensen 
kunnen begeleiden, de rots zijn waarop ze kunnen bouwen. Daarbij is 
het essentieel om ook telefonisch werk leuk te vinden, dossiers te kunnen 
behandelen. Je moet snel kunnen schakelen en een oplossend denkvermo-
gen hebben.”

Werk je liever met mannen of vrouwen en waarom?
“Ik werk het liefst met mannen. Die zijn over het algemeen lekker direct en 
op de een of andere manier heb ik een betere klik met mannen dan met 
vrouwen.”

Wat zouden mannen van vrouwen kunnen leren?
“Ik denk dat de rolverdeling zoals die nu bestaat prima is. Mannen komen 
van Mars en vrouwen van Venus. Het gaat zoals het gaat en dat is oké.”

Wat zouden vrouwen van mannen kunnen leren?
“Wederom, het is oké zoals het is.”

POWERVROUWEN
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Je komt bij gedupeerden thuis en, soms onder het genot van een kopje kof-
fie, soms in trieste omstandigheden, bespreek je de schade en stel je deze 
vast. Het bieden van een luisterend oor is dan vaak aan de orde. Buiten de 
zakelijke conversaties heb je soms ook heel sociale gesprekken met een 
gedupeerde. Mensen vertellen veel als ze vertrouwen in je hebben.
Verder heb ik altijd al feeling gehad met rekenen of wiskunde en daarom 
vind ik het leuk om schades zelf te calculeren.  
Sinds 1 januari van dit jaar ben ik teamleider en lid van het Management 
Team. Het jaar kon niet roeriger van start gaan met een aantal stormen in 
februari en daarna een coronavirus. Het omgaan met collega’s, opdracht-
gevers en de organisatie gaf (en geeft nog steeds) regelmatig nieuwe 
uitdagingen.” 

Wat zijn jouw ambities?
“In 2017 heb ik de opleiding tot gerechtelijk deskundige afgerond en sinds 
1 januari 2020 vorm ik samen met twee andere vrouwelijke en twee man-
nelijke collega’s het Management Team van KakesWaal. Samen willen we 
KakesWaal verder ontwikkelen. Dit geeft mij (ons) een mooi doel voor de 
toekomst.
Verder wil ik mij persoonlijk ook steeds verder ontwikkelen. Zo heb ik in 
september opnieuw een driedaagse cursus gepland staan: Financieel 
Management.”

Over welke kerncompetenties moet je beschikken om jouw werk goed te 
kunnen doen?
“Je moet goed kunnen luisteren en tegelijkertijd goed observeren: non-
verbale communicatie zegt namelijk ook veel. Eigenwijs zijn is in het 
expertisevak eerder een nuttige dan een slechte eigenschap. Verder helpt 
het als je passie in je werk hebt: ons vak is geen negen-tot-vijf baan, dat 
is bij calamiteiten goed te merken. Ook moet je zowel in teamverband als 
solistisch kunnen werken.” 

Werk je liever met mannen of vrouwen en waarom?
“Ik werk het liefst met een gecombineerd gezelschap. Hoewel het experti-
sevak een ‘mannencultuur’ is, zijn er gelukkig ook steeds meer vrouwen op 
alle niveaus in ons bedrijf en bij opdrachtgevers. Zo kunnen we van elkaar 
leren.” 

Wat zouden mannen van vrouwen kunnen leren?
“In het expertisevak: subtieler mensen benaderen en zaken aanpakken. 
Met minder bluf en branie en meer bescheidenheid kun je je doel beter 
bereiken. 
In het algemeen: multitasken, koken zonder dat de keuken een grote bende 
is, verjaardagen/afspraken onthouden.”

En andersom: wat zouden vrouwen van mannen kunnen leren?
“Dat we zeker niet voor ze onder doen en ons misschien nog beter moeten 
laten zien en presenteren. Het verbeteren van de wereld moeten we im-
mers samen doen.” 

● Reconditionering

● Lekdetectie

● Loodgieterswerk

● Hak- en breekwerk

● Stuc-, schilder- en behangwerk

● Interieurherstel

● Herstel van braakschade (ook kunststof en aluminium)

● Diverse timmerwerken

● En nagenoeg alle andere herstelwerkzaamheden

Het Schade Regie Centrum beschikt over een netwerk van betrokken (kleine) herstelbedrijven en ZZP-ers. 
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“Wij staan voor 
een sluitend 
onderzoek”

06-13 85 26 14

www.sod-onderzoek.nl       |      contact@sod-onderzoek.nl

o.a.:
Opsporing van verduisterde en gestolen 
voertuigen, vaartuigen en werkmaterieel.

Onderzoek naar inbraken, branden, 

letselkwesties, AVP- en AVB-claims.

“Wij staan voor 
een sluitend 
onderzoek”

POWERVROUWEN

Margaux Kik     

Margaux Kik (28) is vanaf novem-

ber 2019 Manager Bedrijfsbureau 

bij Polygon Nederland. Zij volgde 

de opleiding Health Care Manage-

ment (Gezondheidswetenschap-

pen) aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. 

Angelica Gravendijk    

Angelica Gravendijk (51) studeerde 

Management aan de Hogeschool 

Windesheim. Ze is vanaf 2010 COO 

bij Duurzaam Repareren B.V. en DGA 

bij Visiewerk B.V.  

Waarom ben je Manager Bedrijfsbureau  geworden?
“Ik vind het fijn als mensen hun werk goed kunnen uitvoeren, ik vind het 
leuk om processen te verbeteren en ik houd van afwisseling. En deze pun-
ten komen alledrie terug in deze functie. Op het gebied van leidinggeven 
wilde ik graag ervaring opdoen, dus deze rol past perfect!” 

Wat vind je leuk aan jouw functie? 
“Mijn opleiding en eerdere werkervaringen waren gericht op de gezond-
heidszorg. Daarvoor heb ik gekozen, omdat ik het belangrijk vind om men-
sen te helpen. Dit werkveld is nieuw voor mij en ik zie veel parallellen. Ik 
houd van verbeteren en innoveren. Het helpen van collega’s lukt vaak door 
processen te structureren en handiger in te richten, waardoor je werkple-
zier omhoog gaat en je efficiënter kan werken. Ik verdiep me in een nieuw 
proces of onderwerp en op die manier kom ik ontzettend veel te weten 
over ons bedrijf en de schadewereld. De mix van procesoptimalisaties en 
de menselijke aspecten waardoor ik collega’s verder help, geeft me energie.”

Wat zijn jouw ambities? 
“Polygon is een internationaal bedrijf in de schadebranche. We groeien 
hard en we breiden onze services uit. Ik wil de komende jaren mijn vaardig-
heden op het gebied van procesoptimalisaties verder ontwikkelen en meer 
ervaring opdoen als leidinggevende binnen Polygon.” 

Over welke kerncompetenties moet je beschikken om jouw werk goed te 
kunnen doen? 
“Collega’s hebben veel verantwoordelijkheden en ook de vrijheid om deze 
zelf te pakken. Via een dashboard stuur ik op output zodat de projectad-
ministratie juist, tijdig en volledig wordt uitgevoerd. Zo wordt onze service 
nog beter. Competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van deze rol 
zijn: analytisch, doelgericht, probleemoplossend en verandervermogen.” 

Werk je liever met mannen of vrouwen en waarom?
“Ik werk graag samen met alle collega’s binnen Polygon, ongeacht het 
geslacht. Het gaat om de karaktereigenschappen en persoonlijkheden 
van mijn collega’s. De kernwaarden van Polygon zijn integriteit, excellente 
dienstverlening en inlevingsvermogen. Deze kernwaarden streven mijn 
collega’s na en dat zorgt voor een fijne samenwerking.” 

Wat zouden mannen van vrouwen kunnen leren?
“Ik vind dat vrouwen goed overzicht kunnen houden en sterk zijn in het 
maken van plannen. Overigens kunnen mijn mannelijke collega’s bij Poly-
gon dit ook uitstekend!” 

Wat zouden vrouwen van mannen kunnen leren?
“Ik ervaar dat mannen goed zijn om direct onderwerpen waar ze tegenaan 
lopen te bespreken. Mannen zijn minder bang voor een confrontatie en 
vergeten conflicten sneller.’ 

Waarom ben je DGA geworden?
“Initiatieven uitrollen, ideeën tot realiteit maken, creëren, dat zijn zaken 
die mij energie geven. Eigenlijk heb ik dat altijd gedaan en sinds tien jaar 
combineer ik dit met het ondernemerschap.”

Wat vind je leuk aan jouw functie?
“Van niets iets maken. Maar ook de zorg dat het in detail klopt, dat het 
werkt. Maar het allerleukste is dat wij vanuit onze core business mensen bij 
elkaar en naar een gezamenlijk doel brengen.”

Wat zijn jouw ambities?
“Als ondernemer streef ik ernaar om de onderneming duurzaam te maken. 
Hiermee bedoel ik dat de onderneming blijft groeien en bloeien. Toekomst-
bestendig zeg maar. Maar de corona pandemie laat zien dat dit dagelijks 

werk is. Want visie en ambities moet je zeker hebben, maar de flexibiliteit in 
de organisatie brengen is nog veel belangrijker.“

Over welke kerncompetenties moet je beschikken om jouw werk goed te 
kunnen doen?
“Uiteraard moet je scherp zijn en moet de inhoud van je werk kloppen of 
nog liever excelleren. Maar ik heb ook ervaren dat het belangrijk is dat em-
pathisch vermogen essentieel is. Veel besluiten en keuzes worden gemaakt 
op basis van vertrouwen en de gunfactor. Je moet dus zorgen dat je het 
vertrouwen wint en nooit beschaamd en dat men het jou gunt.” 

Werk je liever met mannen of vrouwen en waarom?
“Maakt mij echt niets uit. Mits mannen geen probleem hebben met autori-
teit van een vrouw.” 

Wat zouden mannen van vrouwen kunnen leren?
“Dat de beste wijze om iemand voor je te winnen is hem te doordringen 
van zijn eigen voordeel. Mannen kunnen nog wel eens – door een pedante 
houding – juist hun doel voorbij schieten.” 

Wat zouden vrouwen van mannen kunnen leren?
“Dat er nu eenmaal dingen gebeuren, omdat ze gebeuren. Ook al levert 
dat schade op aan jou of je onderneming. Ze gebeuren niet vanwege jou, 
ze gebeuren gewoon. Mannen kunnen veel beter relativeren, de schouders 
ophalen en… door. Terwijl mannen het snel vergeten zijn, blijft er bij vrou-
wen vaak iets hangen. Ik blijf leren.”



63www.schade-magazine.nl62 www.schade-magazine.nl

PPG Automotive Refinish Benelux 
heeft Simon van den Enden (61) 
benoemd als National Sales Mana-
ger Schadeherstel Nederland. In 
deze functie wordt hij verantwoor-
delijk voor de commerciële activi-
teiten voor de autolakmerken van 
PPG Industries in Nederland en stuurt hij de drie 
regiomanagers voor Nederland aan. 

Pieter van Rossum heeft per 1 
augustus de overstap naar Meijers 
Assurantiën gemaakt, waar hij als 
Manager Brand leiding geeft aan de 
brandafdeling van Meijers. Pieter 
van Rossum heeft zijn sporen in de 
verzekeringsbranche ruimschoots verdiend. Hij 
draagt 32 jaar vakinhoudelijke ervaring met zich 
mee, aan de kant van verzekeraar, makelaar en 
herverzekeringsmakelaar.

Per 1 juli is Annemarie Mijer-
Nienhuis aangetreden als Chief Risk 
Officer (CRO) bij VIVAT. Hiermee is de 
Executive Board van VIVAT com-
pleet. Met haar jarenlange ervaring 
zal zij een belangrijke bijdrage leveren aan de 
uitvoering van de strategie en verdere transitie 
van VIVAT. In april 2019 is Annemarie tevens be-
noemd tot lid van de Raad van Commissarissen 
bij Klaverblad Verzekeringen. 

Per 1 augustus heeft Hans Groot 
(56), Chief Broking Officer (CBO) bij 
Aon, het bedrijf verlaten. Hij droeg 
zijn taken over aan Mandy van der 
Zalm (51), voormalig managing 
director bij Aon. Mandy, die al 19 
jaar bij Aon werkt, zal zich in deze 
functie bezig houden met de ver-
dere ontwikkeling van de dienstver-
lening van Aon. Haar taken zullen 
voorlopig worden overgenomen 
door Stefan Weda (CCO).
 
Onder de naam Concilium Interna-
tional is Danny Ruiter (21) onlangs 
als onafhankelijk risico- en verze-
keringsadviseur zijn eigen bureau 
gestart op Curaçao. Danny was tot 
december 2019 in Nederland werk-
zaam als Schadebehandelaar bij Raetsheren van 
Orden. In januari remigreerde hij naar Curaçao 
en ging bij de ENNIA als Account Manager aan 
de slag. Nu wil hij met de opgedane kennis ook 
op Curaçao een bijdrage in het vak leveren.

Sinds 1 juli jl. is Nathalie van den 
Berg als Senior Underwriter bij 
Accident & Health werkzaam bij 
AIG Nederland. Ze komt bij AON 
vandaan, waar zij ruim zes jaar heeft 
gewerkt. Als laatste bekleedde ze 
daar de functie van Account Executive Partner 
Specific Programs. Eerder heeft zij o.a. gewerkt 
bij a.s.r. verzekeringen en De Amersfoortse.

Aegon heeft Duncan Russell (1978) 
per 1 september 2020 benoemd in 
de nieuwe rol van Chief Transforma-
tion Officer. Hij rapporteert nu aan 
CEO Lard Friese en is lid geworden 
van Aegon’s Management Board. 
Russell zal nauw samenwerken met 
de Raad van Bestuur en hij wordt verantwoorde-
lijk voor Group Strategy en Corporate Develop-
ment.
 
Bij Allianz Global Corporate & Specialty SE, de 
industriële verzekeraar van de Allianz Group, 
heeft een herschikking van de Raad van Bestuur 
plaatsgevonden: 

Henning Haagen, voormalig Chief 
Underwriting Officer Specialty, is 
sinds 1 juli jl. als Chief Regions & 
Markets Officer Regional Group 1 
verantwoordelijk voor alle regionale 
units van AGCS buiten Noord-Ame-
rika, waaronder Afrika, Azië-Pacific, 
Centraal- & Oost-Europa, het Middellandse Zee-
gebied, Regional Unit London en Zuid-Amerika. 

Als opvolger van Haagen heeft AGCS Dr. Renate 
Strasser benoemd tot Chief Underwriting Offi-
cer Specialty voor de Raad van Bestuur. Zij treedt 
toe tot de in Zürich gevestigde New Reinsurance 
Company Ltd. (VS). NewRe is een dochteronder-
neming van Munich Re, waar ze tot voor kort 
CEO was.

De voormalig Chief Underwriting Officer Corpo-
rate Dr. Thomas Sepp, zal een herstelde rol in de 
Raad van Bestuur op zich nemen als AGCS Chief 
Claims Officer. Hij wordt opgevolgd door Tony 
Buckle die per 1 juli 2020 toetrad tot Axa XL. Als 
Chief Underwriting Officer Corporate zal Buckle 
toezicht houden op de Corporate activiteiten 
van AGCS.

Sinds 1 juni jl. werkt Dominique Smit (40) bij 
DUPI Underwriting Agencies als Senior Claims 
Handler Marine. Dominique is afkomstig van 
RSA, waar hij sinds 2011 werkte als Senior Claims 
Handler Marine. Daaraan voorafgaand werkte hij 
als Claims Handler bij HDI (sinds 2001). Domini-
que brengt bijna 20 jaar aan kennis en ervaring 
in het vak van Marine Claims Handling met zich 
mee.

Op 1 juni is Chris van Gorkum 
(30) gestart bij DUPI Underwriting 
Agencies als Claims Handler CAR/
Engineering. Chris komt uit de stal 
van Averó Achmea. Hij startte daar 
in 2016 als Claims Handler Property. 
Zijn laatste functie was Claims Hand-
ler Engineering Insurances. 

Dinka Mujic (32) is op 15 juni in dienst getreden 
als Financial Assistant voor DUPI Underwriting 
Agencies. Dinka werkte de afgelopen acht jaar 
bij KPN en is zeer ervaren op het gebied van 
Credit Control. Dinka rapporteert aan Marleen 

Mac-Donald, Director Finance, Operations & IT 
DUPI Group.

DEKRA Claims and Expertise B.V. 
heeft sinds 1 juli 2020 een nieuw 
directieteam. Naast Managing Direc-
tor Ronald Pols, die sinds 2011 deel 
uitmaakt van de directie, worden de 
volgende drie DEKRA-medewerkers 
benoemd tot directeur:

Peter Kok is in 1992 gestart als scha-
de-expert in de expertisebranche 
en heeft sindsdien diverse manage-
mentfuncties bekleed bij meerdere 
bureaus. Peter is sinds ruim drie jaar 
Manager ASA Legal Assist, het regres- 
en rechtsbijstandsonderdeel van DEKRA. 

Richard Overeem is, na 16 jaar te 
hebben gewerkt bij verzekeraar Ge-
nerali als Manager Expertisedienst, in 
2007 in dienst getreden bij DEKRA’s 
rechtsvoorganger Extenso als Mana-
ger Automotive en hij is sinds ruim 
twee jaar Directeur Automotive bij DEKRA.

Daniëlle Emsbroek was sinds 2007 
werkzaam in de detacherings-
branche, onder meer bij een grote 
detacheerder, voordat zij in 2014 de 
overstap maakte naar DEKRA People. 
Vanaf dat moment heeft zij als Ma-
nager dit bedrijfsonderdeel uitgebouwd naar een 
van de meest prominente detacheringsbureaus 
voor de verzekeringsbranche. 
 
Na bijna 23 jaar als letselschade-
expert gewerkt te hebben bij 
Hofmans Letselschade, is coryfee 
André Bonewit op vrijdag 26 juni 
met pensioen gegaan. André heeft 
in het verleden gewerkt bij ARAG en 
bij Delta Lloyd en maakte in 1997 de 
overstap naar Hofmans Letselschade. 

Per 1 juli 2020 is Suzanne Berends 
benoemd tot directeur van NLG 
Arbo, dat integraal gezondheids-
management aan bedrijven biedt 
als onderdeel van de NLG Groep. 
Berends neemt de rol over van 
Kees Boer en Bob Veldhuis, die tot 
op heden samen de directie voerden. Ze zal als 
externe directeur invulling geven aan de verdere 
professionalisering van dit NLG-onderdeel. 
 
De Raad van Commissarissen van 
Koninklijke BAM Groep nv heeft 
Ruud Joosten per 1 september 2020 
benoemd als CEO en voorzitter van 
de raad van bestuur. Hij vormt nu 
samen met Frans den Houter de raad 
van bestuur van BAM. Joosten (55) kan bogen op 
een lange carrière bij AkzoNobel, waar hij tal van 
leidinggevende posities heeft bekleed. 
 

2015 voor Aon Nederland. Hij is in 2003 begon-
nen bij Aon. In de afgelopen jaren heeft hij zich 
door de succesvolle invulling van verschillende 
nationale en internationale financiële rollen ont-
wikkeld tot een expert op zijn vakgebied.

Dennis de Bruin is met ingang van 
1 september benoemd tot Ma-
naging Director voor BMT’s Com-
mercial Shipping Europe business. 
Dennis is in 2004 bij BMT in dienst 
getreden en heeft meer dan 20 jaar 
ervaring in de maritieme industrie, 
waarvan de laatste 7 jaar als Marine Director voor 
de nautische en cargo-afdeling van het kantoor 
in Rotterdam. 
 
Gisella van Vollenhoven, lid van 
de Raad van Commissarissen van 
a.s.r., is per 21 juli 2020 benoemd 
in de stakeholdergroep over (her)
verzekeringen van de European In-
surance and Occupational Pensions 
Authority (EIOPA). De benoeming is voor een 
periode van vier jaar.
EIOPA, de Europese toezichtautoriteit voor ver-
zekeraars, raadpleegt de Insurance and Reinsu-
rance Stakeholder Group (IRSG) over onder meer 
technische standaarden, guidelines en aanbeve-
lingen. 

Per 1 september 2020 is Arjan 
Halma (40) benoemd tot directeur 
van NLG Volmacht B.V. NLG Vol-
macht is het (inkomen) volmachtbe-
drijf van NLG Groep. Halma neemt 
de directiefunctie over van Rogier 
Jonkman. Met de aanstelling van Halma heeft nu 
ook NLG Volmacht een externe directeur die de 
verdere professionalisering van dit NLG-onder-
deel gaat realiseren. 

Per 1 september jl. heeft 
Rembrand Duindam, die vanaf 
1995 als schade-expert werkzaam 
is voor verzekeraars, zich als partner 
aangesloten bij HlpC Expertise. Daar 
werkt hij als expert voor verzekerde 
samen met Pank van Heemskerk. Rembrand was 
tot voor kort als senior schade-expert werkzaam 
bij Lengkeek.

Per 1 september is Rob van 
Ballekom teruggekeerd naar 
Polygon als manager Major & 
Complex Claims. De afgelo-
pen jaren heeft Rob gewerkt 
als contra-expert vanuit een 
expertisebureau in het zuiden 
van Nederland. Daarvoor heeft hij al veel kennis 
en ervaring opgedaan op impactvolle schades 
bij Polygon. Hij gaat zijn kennis en ervaring inzet-
ten om de serviceline Major & Complex Claims 
naar een volgend level te sturen. 
 

Henno Talsma is met ingang van 1 
juli als Client & Broker Engagement 
Manager bij AIG in dienst getreden. 
Hij heeft bijna zes jaar bij Zurich 
gewerkt als Relationship Leader. 
Daarvoor was hij accountmanager 
bij Allianz Nederland.
 
Achmea heeft Max Derikx per 1 
augustus tot Commercieel Directeur 
Corporate Relations & Partnerships 
benoemd. Derikx is sinds bijna vier 
jaar Senior manager van Achmea 
Intermediaire Regie en Achmea 
Distributie Services en heeft 20 jaar 
ervaring in de branche. Hij was eerder onder 
andere werkzaam voor Zilveren Kruis Achmea en 
Agis Zorgverzekeringen.

Per 1 augustus is Paul Plooij be-
noemd tot Director Risk, Compliance 
& IT van DUPI en tot voorzitter van 
het DUPI Group Risk Committee, 
dat opereert als onderdeel van de 
tweede verdedigingslinie van de 
Groep DUPI. Paul is sinds twee jaar werkzaam 
voor DUPI. Als Director Risk, Compliance & IT zal 
hij deel uitmaken van het Management Team 
van de Groep DUPI.

Per 1 augustus 2020 is Ad Boekraad 
(55) toegetreden tot DUPI Under-
writing Agencies als Underwriting 
Director Property and Casualty. Bijna 
15 jaar lang was Ad als Managing 
Director de drijvende kracht achter 
RSA Nederland en hij bouwde de 
branche uit van veelal multinationaal vastgoed 
tot een Nederlandse marktleider met een breed 
cross-class productaanbod. Nu zal Ad onder 
meer verantwoordelijk zijn voor de verdere ont-
wikkeling van deze Business Units.

De Raad van Bestuur van Koninklijke 
BAM Groep nv heeft ir. C. (Carla) 
Rodenburg-Verschuur, MBA, per 
1 oktober 2020 benoemd tot direc-
tievoorzitter van BAM Infra Neder-
land bv. Momenteel maakt Carla 
Rodenburg (1972) als Vice President 
Europe deel uit van het Group MT van technisch 
dienstverlener Stork, een Fluor-onderneming. 
Carla volgt ir. P.G.F. (Erik) Staps op, die deze posi-
tie ad interim heeft vervuld.  
 
Op 1 augustus jl. trad Peter de Vrij 
in dienst bij Polygon als projectlei-
der op de vestigingen Oldenzaal 
en Zwolle. Hij bedient samen met 
regiomanager Arjan van der Worp 
de regio Noord-Oost Nederland op 
het gebied van brand-, water- en stormschades. 

Rogier Sparreboom (39) is per 1 
augustus 2020 benoemd tot Chief 
Financial Officer EMEA bij risico- en 
verzekeringsadviseur Aon. Sparre-
boom vervult deze functie al sinds 

SCHADETRANSFERSIN MEMORIAM

GERARD KERKMAN (62) 
ONVERWACHTS OVERLEDEN

HDI Global heeft eind juni bekend 

gemaakt dat Gerard Kerkman, Hoofd 

Risk Consulting onverwacht is overleden. 

Gerard werd slechts 62 jaar.

Kerkman werkte sinds 1981 in de 

verzekeringsbranche waar hij begon bij 

Bekouw Mendes /Alexander & Alexander 

als Risk Engineer. Na 13 jaar stapte hij 

over naar Gerling, waar hij gedurende 

14 jaar werkzaam was als Risk Manager 

Engineering. De afgelopen 12,5 jaar 

werkte hij bij HDI Risk Consulting, waar 

hij binnen Nederland en internationaal 

verschillende managementfuncties heeft 

gehad.

De redactie wenst zijn collega’s familie 

en dierbaren veel sterkte.
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De Raad van Bestuur van Koninklijke 
BAM Groep nv heeft per 1 oktober 
2020 Dr. Daniel Häußermann (1974) 
benoemd tot directievoorzitter 
(Vorstandsvorsitzender) van BAM 
Deutschland AG. Daniel Häußermann 
is momenteel General Counsel van de 
leidende, internationaal opererende 
industriële dienstverlener Bilfinger SE. 
Hij volgt Jan Wierenga (rechts) op, die 
per gelijke datum als directievoorzitter 
zal terugtreden.

Daniel Häußermann (links) en
Jan Wierenga (rechts)

Von Reth Contra-Expertise 
startte per 1 septem-
ber met kwartiermaker 
George Oostrom in 
Rotterdam. George zal 
zich met name richten op 
de co-assurantiemarkt. 
Het schade-expertisebureau, dat een 
gestage groei doormaakt, geeft op deze 
manier invulling aan een lang gekoes-
terde wens om zich nog nadrukkelijker 
te manifesteren op de co-assurantie-
markt.
 
Per 1 augustus 2020 is 
Tara Jonkheijm (25) in 
dienst bij Raetsheren 
als Accountmanager 
Woningbouw en Publiek. 
In haar nieuwe rol wordt 
Tara verantwoordelijk 
voor relaties in het (semi-) publieke do-
mein in de regio Zuid-West Nederland. 
Tara heeft gestudeerd aan Tilburg Uni-
versity en daar haar Master of Science 
Organization Studies behaald. 

Meijers heeft vier nieuwe 
participanten, te weten 
de directieleden Cindy 
Weisscher (Chief Ope-
rations Officer) (foto) , 
Pieter van der Loo (Chief 
Commercial Officer) 
(foto),  Laurens Drooger 
(eindverantwoordelijk 
voor Employee Benefits) 
en Michiel Vink (eind-
verantwoordelijk voor 
Accountmanagement).
 

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

Jacqueline Bolijn (57) is 
gestart als Manager Corpo-
rate Risk bij Kröller Boom 
Assurantiën. Jacqueline was 
tot 1 september werkzaam 
bij Nationale-Nederlanden 
waar zij als Underwriting Manager 
Property verantwoordelijk was voor het 
resultaat Property van de co-assurantie 
afdeling. Bij Kröller Boom wordt Jacque-
line verantwoordelijk voor de corporate 
risk-activiteiten en zal ze een team van 
acht man aansturen.

Marieke van Dijk (26) is 
gestart als inspecteur bij 
Register Holland. Ma-
rieke heeft acht jaar bij de 
marine gewerkt, waar zij 
onderofficier Technische 
Dienst was. In die rol was ze 
verantwoordelijk voor radar-, wapen-, 
computer- en platformsystemen. Haar 
technische kennis zal zij nu inzetten 
tijdens inspecties van binnenvaart-
schepen en pleziervaartuigen bij het 
specialistische inspectiebureau.
 
Sinds 1 september jl. is 
Peter den Ouden Alge-
meen Directeur van OVM 
De Onderlingen. Peter 
is voormalig Directeur 
Financiën & Bedrijfsvoering 
en hij is sinds 2019 aan de 
organisatie verbonden. Hij komt bij HDI 
Global SE vandaan waar hij als Mana-
ger Planning Business & Control onder 
andere verantwoordelijk was voor de 
forecast- en budgetteringsprocessen 
van HDI Global SE.

Thomas Bläcker versterkt 
vanaf 1 september het 
directieteam van OVM De 
Onderlingen in de rol van 
Commercieel Directeur. 
Hij was in het verleden 
werkzaam bij onder andere 
ING, Aegon Nederland en Nedasco 
Verzekeringen. 

Op 1 september trad 
Boudewijn Berkhout als 
Branchespecialist Cargo in 
dienst bij Allianz Benelux. In 
zijn nieuwe rol is Boudewijn 
verantwoordelijk voor de 
Cargo-activiteiten binnen 
het Marine-team van Allianz Benelux. 
Boudewijn heeft een zeer uitgebreide 
ervaring op het gebied van Cargo-risi-
co’s, zowel nationaal als internationaal, 
binnen het speelveld van de makelaar 
en commodity traders. 

SCHADETRANSFERS COLOFON

Op 17 augustus jongstleden is er 
een nieuw directieteam gestart 
bij Voogd & Voogd. De nieuwe 
directieleden worden geplaatst op 
de volgende domeinen: Gerwin 
Buth voor IT (CIO), Patrick de Jong 
voor Finance & Risk (CFRO), Marcel 
van der Voorde voor Operations 
(COO) en Marianne Thijssen voor 
Customers (CCO). 

Op 1 augustus trad 
Bert Scheper (53) in 
dienst bij DUPI Under-
writing Agencies als 
Underwriting Director 
Charterers’ Liability/P&I. 
In deze functie is hij 
verantwoordelijk voor de Busi-
ness Units Charterers’ Liability van 
DUPI, Specialist P&I en EURO P&I. 
Na eerder bij RaetsMarine en MS 
Amlin te hebben gewerkt, brengt 
Bert meer dan 30 jaar ervaring in de 
verzekeringsbranche met zich mee 
in diverse professionele en senior 
managementfuncties. 

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. 

Nog altijd is het onnodig vervangen van objecten 
aan de orde van de dag. Buiten hogere kosten is 
dit ook ecologisch gezien een onverstandige keuze. 
Novanet zet in op het repareren in geval van schade 
en vervanging alleen als dat niet anders kan. 
Vakkundig herstel dus, als het ‘Nieuwe Normaal’.

Al onze reparatietechnieken zijn naast duurzaam, 
ook kostenverlagend en overlast beperkend. 
Door te kiezen voor herstel kiest u voor een 
betere toekomst!

SCHADE BESTAAT NIET!
In onze wereld bestaat schade niet. Iedere dag 
repareren onze herstelmeesters diverse soorten 
beschadigingen aan kozijnen, gevels, keukens, 
sanitair, vloeren en meubilair voor zowel particulieren 
als bedrijven.

WIJ REPAREREN DAGELIJKS:

KOZIJNEN & GEVELS         KEUKENS          SANITAIR          VLOEREN          MEUBILAIR

Hyperonenweg 24  •  3542 AG Utrecht
+31 (0)30 241 64 64  •  info@novanet.nl

NOVANET.NL

VAKKUNDIG HERSTEL ALS
HET ‘NIEUWE NORMAAL’

DUURZAAM & KOSTENBESPAREND
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VERZEKERINGSRECHT
Er zou een digitale boekenplank 
moeten komen voor de branche 

FRAUDEONDERZOEK
Een kat in het nauw maakt 
rare sprongen

MAKELAAR
Marktontwikkelingen dwingen 
klanten tot meer preventie

Onafhankelijk vakblad voor schadeprofessionals JAARGANG 14 |    4  | 2020

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
T +31 (0)33 453 50 30

DE VROUW IN 
DE BRANCHE


