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Restoring Confidence 
in Your Equipment

AREPA Nederland is een toonaangevende technische service-organisatie, onderdeel 
van de AREPA Groep met meerdere vestigingen in Europa. De diensten van AREPA 
Nederland zijn ondergebracht in drie divisies, elk met een eigen expertise:

• AREPA Reconditionering staat voor de beredding en reconditionering van 
techniek na calamiteiten. Ook voert AREPA preventieve reiningswerkzaamheden 
uit in het kader van onderhoud.

• AREPA Inspexx verzorgt inspecties en keuringen van elektrotechnische 
installaties, machines en apparatuur.

• AREPA Argus biedt opleidingen en advieswerkzaamheden aan op het gebied 
van elektrische veiligheid.

Meer informatie? 

Kijk op www.arepa.nl
T +31 (0)33 453 50 30

HET MEDISCH TRAJECT EN DE LETSELSCHADE-
AFHANDELING BETER MAKEN. DAAR GAAT SEDGWICK VOOR
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Exact een jaar geleden kwamen de eerste berichten over het 
coronavirus voorbij. Langzaamaan begon het virus ons leven 
te beheersen. En dat doet het nog steeds. Helaas. We vroe-
gen diverse marktpartijen welke impact het virus heeft op de 
markt, hun bedrijf en het privéleven van henzelf en hun me-
dewerkers. In dit nummer hebben we er een hele rubriek aan 
gewijd. De komende tijd zullen we er op onze website ook uit-
gebreid aandacht aan besteden. 

Wat ik er zelf van merk? Dat sommige bedrijven worstelen met 
hun zichtbaarheid. Want dat je in deze tijden op andere manie-
ren moet laten weten wie je bent en wat jij voor anderen kan 
betekenen, staat als een paal boven water. Andere bedrijven 
daarentegen leggen een groeiende mate van creativiteit aan 
de dag en passen zich heel snel aan de situatie aan. Sneller dan 
zij zelf ooit voor mogelijk hielden. Knap.

En privé? Los van alle beperkingen die wij allen hebben in de 
sociale omgang met anderen? Dat ik nu verdomd goed moet 
oppassen als ik een rondje door de stad loop. Niet omdat Gro-
ningen ineens te maken heeft met een verhoogd aantal cri-
minelen hoor. Maar puur omdat ik tot twee keer toe mensen 
onderuit heb zien gaan die daardoor serieus letsel opliepen. 
En nu hoor ik je denken: wat heeft corona in hemelsnaam met 
gladheid te maken? Niets. Maar er is wel een verband tussen 
corona en het feit dat de stad ineens overspoeld wordt door 
‘nieuwe’ hondenbezitters. En ook daar heb ik op zich geen 
moeite mee. Ik ben er hooguit een beetje jaloers op, want ook 
ik had wel door willen gaan met mijn avondwandelingetjes. 

Nee, wat mij stoort, dat is het gedrag van al die zogenaamde 
hondenbezitters die ineens zo nodig ‘s avonds de hond van 
een ander moeten uitlaten. Want die nieuwe hondenbezit-
ters hebben blijkbaar nog nooit van het fenomeen ‘poepzak-
jes’ gehoord. Ik heb geen hond, maar weet donders goed dat 
de echte hondenbezitter uitwerpselen netjes opruimt, zodat 
anderen er niet over kunnen uitglijden. Kunnen ze nou niet 
net doen alsof zij de eigenlijke baasjes zijn en de shit van ‘hun’ 
hond gewoon opruimen? Of zouden het misschien echt al-
lemaal kersverse hondenbezitters zijn? Mensen die een hond 
hebben ‘gered’ uit het asiel? Of moet ik zeggen: mensen die 
gered zijn door een hond uit het asiel?

Gered door de hond

www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine SCHADE magazine wordt verzonden in folie van suikerriet Biobased

Cindy van der Helm, hoofdredacteur
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Letsel Opleidingen staat voor betaalbaar, verfrissend en 
verdiepend onderwijs. Daarom starten wij binnenkort met het 
vernieuwde opleidingshuis Midden Zwaar Letsel, waar jij 

met jouw inzet en onze expertise binnen 1 maand je 
diploma kan halen! De opleiding is een combinatie van 

zelfstudie en Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) onder 
leiding van een bekwame docent. De opleiding kent drie 

pijlers; kennis, vaardigheden en externe deskundigheid. Aan 
bod komt onder andere rekenkundig advies, herstelcoaching, 

medisch- en arbeidsdeskundig advies en een grote 
hoeveelheid casuïstiek!

Bij het vernieuwde opleidingshuis 
Middel Zwaar Letsel haal jij je diploma in 1 maand!

Bekijk ons actuele aanbod op letselopleidingen.nl

GRATIS VOORLICHTINGSDAGEN
Woensdag 10 maart 2021 // 10:00 - 12:30 uur

Vrijdag 2 april 2021 // 14:00 - 16:30 uur
Dinsdag 18 mei 2021 // 10:00 - 12:30 uur
Vrijdag 18 juni 2021 // 14:00 - 16:30 uur

Aanmelden kan via onze website
letselopleidingen.nl/programma

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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MEDISCH ADVIES

Marktleider in Nederland op het gebied van medisch advies en medische acceptatie

Sedgwick’s Medas divisie 
Ooit begon het als een kleine maatschap, bestaande uit een drietal medisch adviseurs, maar binnen 30 jaar groeide 

Medas uit tot een bloeiend bedrijf met meer dan 110 medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij het medische 

traject. In 1997 haalde Elsbeth Mattern haar zus Carlien Hutchison aan boord en samen zetten zij Medas voort als besloten 

vennootschap. Tot 1 januari jongstleden. Medas werd overgenomen door Sedgwick, het toonaangevende internationale 

schade-expertisebureau. Met die overname verovert Sedgwick de positie van marktleider in Nederland op het gebied van 

medisch advies en medische acceptatie.

Wendbaar en besluitvaardig
Elsbeth, die van oorsprong huisarts is, is een van de oprich-

ters van Medas: “Ik heb jarenlang mijn baan als huisarts ge-

combineerd met het geven van medisch advies. Dat was uit-

eindelijk niet meer te combineren en ik besloot de overstap 

te maken naar volledig als medisch adviseur werkzaam te 

zijn. De maatschap Medas groeide in die tijd uit tot zes ma-

ten. Met de  omzetting naar een bv met Carlien en Elsbeth 

aan het stuur, waren ze in staat de dienstverlening van Me-

das te verbeteren en een stabielere basis te leggen. “Met zijn 

tweeën zijn we heel wendbaar en besluitvaardig, wat nou 

eenmaal lastiger is als je met zijn zessen bent.”

Carlien kende het werk als adviseur natuurlijk al een beetje 

van de verhalen van haar zus. “Maar het was toch wel even 

wennen. Ik werkte in een ziekenhuis op de afdeling pallia-

tieve zorg en het schrijven van medische adviezen is echt 

compleet ander werk. Maar ik vind het wel heel leuk, vooral 

vanwege alles wat erbij komt kijken als manager.” De groot-

ste uitdaging was groei verwezenlijken en tegelijkertijd de 

kwaliteit van het bedrijf op peil houden. Elsbeth en Carlien 

gingen zelf medisch adviseurs opleiden en investeerden fors 

in IT- en financiële systemen.

gevers weten zo direct dat je aan hoge eisen voldoet. Voor 

grote verzekeraars is het bovendien een grote pré, want het 

scheelt ze veel werk.  Anders moeten ze zelf alles controle-

ren.”

Passend binnen een geïntegreerde oplossing
Hoe de overname tot stand is gekomen? Tijdens een evalua-

tiegesprek met Medas kwam de toekomst van beide bedrij-

ven ter sprake. Dat kwam net op het moment dat Elsbeth 

en Carlien aan het denken waren over bedrijfsopvolging. 

Johannes Marinus: “Medas is een toonaangevend bedrijf en 

marktleider op het gebied van medisch advies. De ambities 

van Sedgwick sluiten perfect aan bij het soort bedrijf en de 

dienstverlening van Medas. We zijn dan ook enorm trots om 

onder de Sedgwick vlag het werk dat Elsbeth en Carlien zijn 

begonnen, voort te zetten. De overname is een fantastische 

aanvulling op de brede propositie die wij klanten willen bie-

den, te weten oplossingen creëren voor de behoeftes van de 

klant. Waarde toevoegen. Met de gecombineerde dienstver-

lening kunnen wij klanten volledige ontzorging op medisch 

gebied bieden, wat goed past in onze visie van het bieden 

van geïntegreerde oplossingen.

Medas is een toonvoorbeeld van een bedrijf dat goed in 

elkaar steekt. Medewerkers doen met passie en betrokken-

heid hun werk. De inhoudelijke component klopt. En ook 

op het gebied van processen en kwaliteit hebben ze het op 

orde. Daar ben ik dankbaar voor. Nu moeten we gaan wer-

V.l.n.r. Voormalig eigenaar Medas Carlien Hutchison, Sedgwick General Manager Personen Martin de Haan, Sedgwick CEO Jeroen Fröhlich, voormalig eigenaar Medas Elsbeth Mattern 
en Sedgwick COO Johannes Marinus.

COO van Sedgwick Nederland Johannes Marinus: “Met Medas erbij 
hebben we een schaalgrootte die zijn weerga niet kent en winnen we 
aan slagkracht op het gebied van capaciteit, kwaliteit en compliance.”

Je moet ook durven 
zeggen wat je ervan 
vindt

“Als een bedrijf snel groeit is het zaak dat je de kwaliteit kan 

blijven waarborgen. Wij stellen dan ook enorm hoge eisen 

aan onze medisch adviseurs. Daardoor worden wij weleens 

als ‘moeilijk’ bestempeld, maar uiteindelijk betaalt het zich 

uit. Wij vinden het belangrijk dat een advies medisch inhou-

delijk klopt en dat adviseurs voldoende kennis in huis heb-

ben om een bruikbaar, helder en duidelijk advies te schrij-

ven. Wij willen niet alleen de medische stukken vertalen, 

maar je moet ook durven zeggen wat je ervan vindt, wat de 

prognose is en wat vanuit medisch optiek verdere vervolg-

stappen zouden kunnen zijn.”

Aandacht aan kwaliteit en compliance
Naast kwaliteit besteedt Medas aandacht aan compliance. 

Elsbeth: “Als medisch adviesbureau nemen wij compliance 

en privacy serieus. Dat is de reden waarom wij ISO en NEN-

gecertificeerd zijn. ISO zegt iets over de wijze waarop wij 

onze processen hebben geregeld met name ten aanzien 

van privacy en beveiliging en klanten bedienen. Opdracht-

Met meer dan 30.000 adviezen per jaar was Medas al een 

van de grootste spelers in Nederland op het gebied van 

medisch advies, terwijl de afdeling Medische Zaken en Ar-

beidszaken (MAZ) van Sedgwick Nederland zich ook al op 

dit terrein begaf. “De twee bedrijven vullen elkaar perfect 

aan”, aldus Johannes Marinus, COO van Sedgwick Neder-

land. “Met Medas erbij hebben we een schaalgrootte die zijn 

weerga niet kent en winnen we aan slagkracht op het ge-

bied van capaciteit, kwaliteit en compliance. De kracht van 

Medas ligt overigens niet alleen in de kwaliteit, maar ook in 

het persoonlijke contact met klanten én het vermogen om 

alle klanten maatwerk en een geweldige ervaring te bieden. 

Het is natuurlijk fantastisch dat je dat lukt, terwijl je zoveel 

adviezen per jaar oplevert.” 
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ken aan de integratie. Het mooie is dat Medas zich al thuis 

voelt bij Sedgwick, ondanks al die 33.000 collega’s. Dat heeft 

ongetwijfeld te maken met de kleinschaligheid en de korte 

lijnen binnen Sedgwick Nederland. En nu moeten we er hard 

aan werken om tot het beste proces te komen dat waarde 

toevoegt en tot een gunstige prijs, goede kwaliteit en snelle 

doorlooptijden leidt. Als de integratie rond is zal Martin de 

Haan leiding geven aan Sedgwick Medas. Manager TPA Katja 

Bartels zal er als projectmanager voor zorgen dat we intern 

de resources beschikbaar houden voor het werk dat moet 

gebeuren. En Operationeel Manager van de afdeling Me-

dische Zaken en Arbeidszaken Hans Hoogeweegen is erbij 

betrokken voor het stuk kwaliteitsbewaking. Hij heeft MAZ 

groot gemaakt en weet als geen ander wat die klanten waar-

deren.” 

Voorstander van één medisch adviseur 
Onder de divisie Sedgwick Medas zullen diensten als me-

disch advies en medische acceptatie worden aangeboden. 

Onder de Medas Holding viel echter ook Medisch Advies 

Groep (MAG), wat als aparte entiteit binnen Sedgwick zal 

blijven bestaan. General Manager Personen Martin de Haan: 

“Een hele bewuste keuze, want MAG werkt aan de kant van 

het slachtoffer. Voor klanten werkt het nu eenmaal prettiger 

om die twee werelden gescheiden te houden. Tegelijkertijd 

zijn er vanuit de markt bewegingen richting één medisch 

adviseur. Ook Medas heeft al stappen in die richting gezet 

met Xamen1, dat eveneens een op zichzelf staand bedrijf 

blijft. Wij zijn voornemens samen effort te steken in het pro-

moten en vormgeven van de dienstverlening als één me-

disch adviseur.”

Ontwikkeld tot center of excellence
Hans Hoogeweegen, die na zijn doctoraal Geneeskunde het 

bedrijfsleven in is gegaan en in 2007 bij Sedgwick in dienst 

trad, heeft sinds 2011 als Manager de leiding over de afde-

ling Medische Zaken en Arbeidszaken. De afdeling richt zich 

op drie takken van sport: overlijdensrisicoverzekeringen, 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en letsel (inclusief 

ongevallen). “Ten opzichte van Medas hebben wij ons in de 

afgelopen jaren sterk ontwikkeld op het gebied van medi-

sche acceptatie. Wij zijn een business partner voor verzeke-

raars en volmachten die op het gebied van medische accep-

tatie capaciteit te kort komen. Sterker nog, wij hebben ons 

ontwikkeld tot een center of excellence op het gebied van 

medische acceptatie van risicoverzekeringen.  

Het is onze ambitie om op alle gebieden samen met onze 

opdrachtgevers naar het medisch traject te kijken. Wat medi-

sche acceptatie betreft richten wij ons met name op mensen 

met chronische ziekten en aandoeningen. Hoe kunnen wij 

voor hen het acceptatieproces korter maken en de verzeker-

baarheid voor deze groepen verbeteren. Bij medische claims 

vragen wij aandacht voor de redenen waarom betrokkenen 

hun re-integratie doelen niet halen. Oftewel, wij zien dat er 

nog wel winst te behalen is bij meer specifieke aandacht 

op het functionele herstel. Zo hebben wij in de afgelopen 

twee jaar ons AOV-claimsteam verder uitgebreid om cliën-

ten te begeleiden bij revalidatie- en re-integratietrajecten. 

Bij Letsel kijken wij samen met de afdeling Personenschade, 

de afdeling Zorgschade en Dé Letselschadehulpdienst naar 

het medisch traject. Belangrijk is dat de kwaliteit goed is en 

dat je het ook aan de juridische kant goed afstemt, zodat 

klanten de juiste adviezen krijgen en op het juiste moment 

medisch advies vragen.” 

Borging van kwaliteit staat op één
Martin de Haan, die al vanaf 2000 verbonden is aan Sedg-

wick en zijn rechtsvoorgangers en nu tien jaar verantwoor-

delijk is voor de divisie Personen, waar ook MAZ onder valt: 

“Vanaf nu zal het op de afdelingen – dus ook bij Sedgwick 

Medas – vooral gaan om borging van kwaliteit. We zijn snel 

gegroeid, maar hebben ook de capaciteit en mogelijkheden 

om ervoor te zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. 

Dat dat ons is gelukt bewijst het feit dat klanten bleven ko-

men. En dat is absoluut de verdienste van Hans. 

Kwaliteit is belangrijk, compliance wordt ook steeds belang-

rijker. Het essentiële is dat je alles gescheiden van elkaar 

behandelt. Kleinere verzekeraars worstelen ermee om een 

goede verzekeringsarts te krijgen. Je ziet in de praktijk dat 

men op zoek gaat naar een arts die kan adviseren. Maar dat 

is niet hetzelfde als een medisch adviseur. Het is belangrijk 

om dat onderscheid te maken. Ook vanuit compliance is het 

belangrijk dat een onafhankelijke partij het medisch dossier 

bekijkt en er een oordeel over geeft, want zo kan je alle il-

lusie van partijdigheid loslaten. Gezien de regels die er zijn, 

kijkt ook de Autoriteit Persoonsgegevens mee. Maar wat doe 

je als een medisch adviseur uitvalt? Kan je dan nog steeds 

die onpartijdigheid en kwaliteit garanderen? Wij wel. Kijk je 

naar Medas en Sedgwick dan zie je een grote diversiteit aan 

medisch adviseurs. We hebben wel 70 hoog gekwalificeerde 

medisch adviseurs die samen snelle doorlooptijden, kwali-

teit en continuïteit kunnen realiseren. We zijn nu zo groot 

geworden dat dat gaat lukken.” En zo kan Martins gevleu-

gelde uitspraak ‘één plus één is drie’ nu echt opgeld doen. 

De letselschadewereld beter maken
“Het hele advies en de letselschadewereld beter maken. 

Daar gaat Sedgwick voor”, besluit Martin. Want – ook weer 

zo’n gevleugelde uitspraak van Martin – je hoeft niet ziek te 

zijn om beter te worden. “We willen laten zien dat het beter 

kan door het proces te versnellen en mensen ook echt te 

helpen om het dossier sneller af te sluiten. Wat wij leveren is 

een kwaliteitsproduct. Het gaat ons om de mens achter het 

proces en het ongeluk. Daar willen wij voor werken en voor 

hen willen we het goed doen. Taking care of people. Dat is in 

de kern wat wij doen. Want caring counts.”  <
Sedgwick General Manager Personen Martin de Haan: “Het hele advies 
en de letselschadewereld beter maken. Daar gaat Sedgwick voor.”

Hans Hoogeweegen, Sedgwick Medical Practice Lead: “Wij hebben ons 
ontwikkeld tot een center of excellence op het gebied van medische 
acceptatie van risicoverzekeringen.“

Een goede arts is niet hetzelfde 
als een medisch adviseur

Elsbeth Mattern: “Als medisch adviesbureau nemen wij compliance en 
privacy serieus. Dat is de reden waarom wij ISO en NEN-gecertificeerd 
zijn.”

Carlien Hutchison: “Wij stellen enorm hoge eisen aan onze medisch 
adviseurs. Daardoor worden wij weleens als ‘moeilijk’ bestempeld, 
maar uiteindelijk betaalt het zich uit.” 
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Het NIVRE als onafhankelijke marktautoriteit voor alles wat met schade 
te maken heeft

NIVRE is schade, 
schade is NIVRE

Woensdag 13 januari was een bijzondere dag voor NIVRE-voorzitter Hans de Hoog. Samen met medebestuursleden 

Francie Peters en Jeroen Fröhlich presenteerde Hans via een online evenement de nieuwe visie, missie en speerpunten 

van het NIVRE. Gezien, erkend en herkend worden als dé onafhankelijke marktautoriteit op schadegebied, een betere 

klantbeleving en meer aanwas van jonge professionals. Dat is waar het NIVRE en de ingeschreven Register-Experts de 

komende tijd aan zullen werken. Ambitieuze plannen waar vijf jaar voor uitgetrokken is. Geen eenvoudige klus. Hoog tijd 

voor een bezoekje aan Hans.

Voorzitter Hans de Hoog staat inmiddels meer dan twee 

jaar aan het roer van het NIVRE. Begin vorig jaar is project  

‘Samen naar de toekomst’ opgestart, waar het gehele be-

stuur een jaar lang zijn steentje aan heeft bijgedragen. Zo 

hebben er onder andere gesprekken plaatsgevonden met 

Register-Experts en hun werkgevers, opdrachtgevers en 

overige ketenpartners. De marktinventarisatie heeft geleid 

tot een gloednieuw en ambitieus beleidsplan. 

De belangrijkste punten die uit het project zijn voortgeko-

men heeft het NIVRE vertaald naar drie strategiepijlers, te 

weten het bewaken van de kwaliteit en deskundigheid van 

experts in een veranderende markt, een actievere lobby 

richting ketenpartners en andere stakeholders en het bou-

wen aan vertrouwen van alle betrokken partijen. Hans: “Lei-

dend is dat we bij uitstek bewaren wat we hebben en dat we 

de lijn doorzetten die te allen tijde leidend is geweest bin-

nen het NIVRE, namelijk dat we met de kwaliteit van het vak 

bezig zijn. Dat de vakbekwaamheid, kennis, ervaring, skills 

en integriteit van experts kwalitatief op hoog niveau blijven.” 

Er ontstaat een ander soort expert
“Waar we wel mee te maken hebben is een veranderende 

behoefte. Was de schade-expert van vroeger een techneut 

die het probleem bekeek en vervolgens zonder enige vorm 

van communicatie een rapport opmaakte en opstuurde, 

tegenwoordig zie je een heel ander soort expert ontstaan. 

Dat is een communicator. Een schouder waar gedupeerden 

op kunnen leunen. Iemand die misverstanden voorkomt, 

die gedupeerden bijstaat. Een schadezaak – groot of klein 

– heeft nou eenmaal impact. Onze experts helpen na zo’n 

gebeurtenis met herstel en wederopbouw, zodat gedupeer-

den weer verder kunnen. Het wordt tijd om deze betekenis-

volle rol van de NIVRE-experts te onderstrepen en te laten 

zien aan de wereld.” 

De tijd verandert, NIVRE verandert mee
De betekenis van het beroep ‘expert’ is veranderd, en het  

NIVRE verandert mee. Maar hoe gaat dat ‘mee veranderen 

met de tijd’ nou in zijn werk? “Kijk bijvoorbeeld naar de  

positie van de consument. De balans in de keten tussen ver-

zekeraar en gedupeerde is natuurlijk veranderd; en daarmee 

ook de rol van de expert. De afgelopen jaren is er al veel ge-

investeerd – en nu door de coronacrisis alleen maar meer 

– in online trainingen en opleidingen. Zo leren we experts 

tijdens trainingen nu meer over bijvoorbeeld online en off-

line awareness en webveiligheid. Deze trainingen zijn dus 

niet zozeer gericht op het schaderegelen, maar hebben als 

doel bewustwording te creëren en aan te sluiten op de ver-

anderende behoefte. Het opleidingsprogramma is dan ook 

iets waar continu aan gewerkt wordt. Om te komen tot een 

coherent opleidingsbeleid dat kan bijdragen aan het bewa-

ken van kwaliteit en deskundigheid, heeft iedere branche 

een ‘opleidingsverantwoordelijke’ die nauw samenwerkt 

met vertegenwoordigers van de andere branches. Het vast-

stellen van de vakbekwaamheidseisen gaat over de bran-

ches heen. Het verbeteren en verversen van de opleidingen 

is een doorlopend proces. De accreditatie van opleidingen 

is daar een mooi voorbeeld van. En daarnaast gaat het om 

borging en overdracht van kennis. Er zal nieuw bloed moe-

ten komen, wat betekent dat alle geregistreerde experts in 

beweging moeten komen. Daar hebben zij namelijk ook 

een actieve rol in. Zij zijn degenen die nieuwkomers het vak 

moeten leren.”

Actieve lobby taak van nieuwe directeur
Een andere belangrijke strategiepijler betreft de actieve lob-

by vanuit het NIVRE naar de ketenpartners. “Een perfecte taak 

voor onze toekomstige directeur”, aldus Hans. Deze nieuwe 

directeur zal zich – in tegenstelling tot zijn of haar voorgan-

gers – vooral buiten de deur begeven en zal functioneren als 

het gezicht van de Stichting. “Inmiddels is het door ons ge-

selecteerde wervingsbureau gestart met de search naar een 

heer of dame die een nadrukkelijke vertegenwoordigende 

rol zal hebben, zodat er straks mét het NIVRE wordt gepraat 

als het gaat om het expertisevak, in plaats van óver ons. Zo 

krijgen wij de mogelijkheid ons verhaal te vertellen en onze 

bijdrage te leveren aan het oplossen van vraagstukken.”

En die veranderde rol is niet het enige wat gaat veranderen. 

De gehele bestuursstructuur wordt met het nieuwe plan 

op de schop genomen met het oog op de derde en laatste 

pijler: het bouwen aan vertrouwen.  Momenteel wordt het  

NIVRE-bestuur gevormd door directeuren van grote bureaus, 

maar over een tijdje zal dit niet meer het geval zijn. “Wellicht 

zullen er enkele werkgevers actief als bestuurslid aanblijven, 

maar we willen nadrukkelijk ook vertegenwoordiging vanuit 

de experts zelf. Op deze manier zal het NIVRE-bestuur een 

vertegenwoordiging zijn van alle belanghebbenden.” 

Belangrijk, vindt Hans, want op deze manier kunnen juist 

werknemers uit de expertisewereld direct meebeslissen. 

Meer focus op toezicht
Ook zal er in de nieuwe bestuursstructuur meer focus ko-

men op toezicht. Er zal een Raad van Toezicht worden ge-

installeerd met minimaal drie externen, die verbonden zijn 

aan bijvoorbeeld een verzekerings-, consumenten- of over-

heidsorganisatie. Zij zullen helpen om de verbinding tussen 

het NIVRE en de buitenwereld te versterken. 

Om bovengenoemde strategiepijlers te bewerkstelligen, 

zijn er in het actieplan transitiepunten opgesteld. Bijvoor-

beeld van vergrijzing naar verjonging. “We willen aantrek-

kelijk zijn, ook voor de jongere generatie. Het imago van ex-

pert heeft een boost nodig. Schade is niet saai. Er zijn zaken 

met grote impact voor personen of bedrijven en die kan jíj 

gaan oplossen! Ons werk behelst veel meer dan slechts een 

rapport opstellen. Dat beeld willen we afgeven om het vak 

aantrekkelijker te maken. Dat zijn we tenslotte aan onszelf 

verplicht, willen we nieuwkomers aantrekken. We moeten 

trots blijven op ons vak.

Nu wordt het tijd om in gesprek te gaan met de branchebe-

sturen om alle mooie dingen die bedacht zijn tot uitvoering 

te brengen. Zo komen we samen met de branches en de 

Register-Experts tot een gezamenlijk en concreet plan van 

aanpak. En kunnen wij als instituut in beweging komen. Het 

bestuur heeft de richting uitgezet en heeft zijn actieve leden 

nu hard nodig. ”

Het NIVRE als baken
“NIVRE is schade en schade is NIVRE. Dat is wat we willen 

uitstralen. Het NIVRE als marktautoriteit voor alles wat met 

schade te maken heeft. Het NIVRE als baken. Als we dat kun-

nen bereiken door de externe zichtbaarheid te vergroten, 

de structuur opener te maken en de zichtbaarheid en aan-

spreekbaarheid te verhogen, dan is het doel bereikt.”

En hoe mooi zou het zijn als het NIVRE in oktober zijn der-

tigjarig bestaan gewoon fysiek met iedereen kon vieren. 

“Niet alleen om te vieren dat we dertig jaar bestaan, maar 

ook dat we na die dertig jaar helemaal fris en nieuw op de 

kaart staan. Natuurlijk met behoud van al het goede wat in 

die dertig jaar is ontwikkeld, maar met die nieuwe missie en 

visie in ons achterhoofd en met een mooie blik op de toe-

komst.”  <

NIVRE-voorzitter Hans de Hoog: “Het NIVRE als marktautoriteit voor alles wat met schade te maken heeft. 
Als we dat kunnen bereiken door de externe zichtbaarheid te vergroten, de structuur opener te maken en de 
zichtbaarheid en aanspreekbaarheid te verhogen, dan is het doel bereikt.”                 (Foto Cindy van der Helm)

Het wordt tijd om de betekenis-
volle rol van NIVRE-experts 
te laten zien

Door Chantal Buursema en Cindy van der Helm
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Vanderwal & Joosten verkoopt aandelen aan McLarens en gaat global

De top drie is binnen 
handbereik

Ze hebben als affiliate partners al 13 jaar in elkaars keuken mogen kijken. En nu is de volgende stap gezet. Per 1 januari 

jongstleden zijn alle aandelen overgenomen en maakt expertisebureau Vanderwal & Joosten (VWJ) deel uit van McLarens, 

een internationaal opererend expertisebureau dat zich met 1700 medewerkers verspreid over 40 landen op tal van 

complexe nichemarkten begeeft. Ondanks zijn omvang weet McLarens toch zijn persoonlijke en klantgerichte aanpak en 

hoogwaardige kwaliteit vast te houden. Dat netwerk, die kennis en die werkwijze zijn voor de voormalige aandeelhouders 

van Vanderwal & Joosten belangrijke redenen om met McLarens in zee te gaan.

Voor McLarens was het een strategische keuze om juist dit 

‘kleine’ familiaire bedrijf dat hoogwaardige expertise voor 

complexe vraagstukken levert, over te nemen. McLarens 

was op zoek naar een organisatie in Europa die dezelfde 

hoge standaarden hanteert, complexe schades kan oppak-

ken en een goede naam heeft. Niet alleen de naam, maar 

ook de kern van VWJ zal dan ook intact blijven. Dat is im-

mers de kracht van het bedrijf. Dat bestaat niet uit zomaar 

40 individuen die goed weten wat expertise is, maar dat is 

een club mensen die een sterke band met elkaar heeft, die 

mogelijke overname. Vorig jaar zou dat zijn beslag krijgen. 

En toen kwam Covid om de hoek kijken. Omdat we de ge-

volgen niet konden inschatten hebben we besloten wat gas 

terug te nemen en de tijd te gebruiken om heel zorgvuldig 

alle processen te bekijken en te beschrijven. We hebben 

tevens gekeken naar de cultuur van beide organisaties en 

besproken wat we van elkaar verwachten. Het aantal niet 

besproken domeinen is daardoor absoluut heel beperkt. 

Omdat we alles zo zorgvuldig hebben kunnen voorbereiden 

zijn wij ook zo enthousiast over deze overname.”

Meewerkende directie
De wens tot overname kwam vanuit beide organisaties. “In 

de eerste vijf jaar van onze samenwerking ontdekten we al 

dat onze bedrijven redelijk complementair aan elkaar zijn”, 

vervolgt Gerrit. “We hebben dezelfde filosofie over wat je in 

de markt wil betekenen, hoe je in de markt wil opereren en 

hoe je met je mensen omgaat. Bovendien wordt McLarens, 

net als VWJ, gerund door directieleden die zelf ook dossiers 

oppakken. Doordat wij allen zelf meewerken staan we dicht 

bij onze mensen en snappen we waar opdrachtgevers be-

hoefte aan hebben. McLarens gaf al na vijf jaar aan dat het 

naar meer smaakte, maar wij waren jonger en waren er toen 

nog niet aan toe. Het gevoel dat wij goed bij elkaar passen 

werd echter steeds sterker.”

Volgens Klaas was de gezamenlijke aanwezigheid op de 

FERMA in Berlijn de trigger om weer in gesprek te gaan over 

een overname. “Tijdens de FERMA hebben we samen met 

McLarens en andere Europese affiliate partners een stand 

bemand. Opdrachtgevers ontmoetten ons op onze stand 

en waren enthousiast over het partnerschap en de moge-

lijkheden die dit biedt. De FERMA is een plek bij uitstek om 

te bekijken wat je in de Europese markt betekent en hoe je je 

dienstverlening zo goed mogelijk kan bestendigen en ont-

wikkelen. Toen viel het kwartje: het is een formule waar we 

meer mee kunnen doen. Wij voelen en zien grote voordelen 

in de samenwerking en hebben dat aangegeven. En vanaf 

dat moment is het balletje gaat rollen.”

 

Uitbreiding van diensten en werkveld
“Als directie blijven we het bedrijf zelf runnen en dat zullen 

we blijven doen op de manier waarop we dat altijd hebben 

gedaan”, aldus Gerrit. “De gehele directie en het voltallige 

MT blijft dan ook aan. Ook blijven we vooralsnog onze ei-

gen systemen gebruiken. Het meest ideale zou zijn als wij 

op termijn overstapten op de systemen van McLarens, om-

dat je dan veel gemakkelijker wereldwijd kennis kan delen. 

Maar dat is nu nog niet aan de orde. Wat binnen afzienbare 

tijd wel zal veranderen betreft de uitbreiding van diensten 

en het internationale werkveld. Dankzij de bereidheid van 

McLarens om in ons te investeren zullen we de letselscha-

detak kunnen uitbreiden. Vorig jaar hebben we immers SMI 

overgenomen, wat we uitvoerig met McLarens besproken 

hebben. Daar hebben we gezamenlijk een lange termijn vi-

sie voor ontwikkeld. 

En we zullen daarnaast serieus werk gaan maken van een 

eigen property afdeling. Als we dat specialisme ook in huis 

hebben kunnen we alle diensten aanbieden die onze op-

drachtgevers nodig hebben. We hebben nogal wat klanten 

die internationaal opereren en bediend willen worden. Om-

dat we nu deel uitmaken van een internationaal concern 

kunnen we gemakkelijker – al dan niet met lokale collega’s 

– in het buitenland opereren. Het maakt toch uit of je ge-

bruikmaakt van een internationaal kantorennetwerk of dat 

je zelf onderdeel bent van dat netwerk.” 
Algemeen directeur Gerrit Taal: “Ik hou van vooruit kijken. En ik geniet van mijn werk. Het expertisewerk is 
het mooiste wat er bestaat. Met volle energie en passie kan ik nog steeds aan het werk en dat levert me veel 
voldoening op. Ik zie alleen maar kansen en mogelijkheden.”

Operationeel directeur Klaas Brand: “Ook al ben ik nu weer in loondienst, ik voel me nog steeds ondernemer. 
Onze ambities worden er dus niet minder door. Sterker nog, ik zie een next level. Hoe goed we het ook deden, 
zelfstandig konden wij dat volgende niveau niet bereiken.” 

We gaan serieus werk maken van 
een eigen property afdeling

Kansen in de Londense markt
“Wat de internationale werkzaamheden betreft, zien wij in 

met name de Londense markt kansen. Als bedrijf zijn wij een 

club mensen die heel veel technische know-how heeft. Onze 

Engelse collega’s werken als loss adjusters. Zij zitten meer op 

de procedurele en advieskant. Voor technische issues huur-

den zij tot voor kort een Engels bureau in. Maar als er nu een 

Door Cindy van der Helm

gepassioneerd werkt en elkaar aanzet tot betere prestaties. 

Die band maakt ze sterk. 

Het bedrijf naar een volgend niveau brengen
Op de vraag waarom VWJ besloten heeft de aandelen te ver-

kopen geeft algemeen directeur Gerrit Taal aan dat dat met 

name te maken heeft met de continuïteit van het bedrijf. 

“Zowel twee andere aandeelhouders als ikzelf lopen inmid-

dels tegen de 60. Ik spreek voor mezelf, maar weet zeker dat 

de anderen er net zo over denken als ik zeg dat dit het mooi-

ste vak is dat er bestaat. Daarom zijn wij absoluut niet van 

plan om het werk op korte termijn neer te leggen. Sterker 

nog, als directie en management hebben we ons voor drie 

jaar gecommitteerd aan VWJ. En daarnaast zullen wij een 

deel van de opbrengst van de aandelen weer investeren in 

McLarens. Dat betekent dat wij vijven – te weten Financieel 

directeur Sydney Boogaard, Operationeel directeur Klaas 

Brand, Manager Roeland Steenvoorden en Manager Sander 

van Amelsvoort – aandeelhouder worden van McLarens. Dat 

onderstreept ook wel de langetermijngedachte die erachter 

zit. En dat past binnen het gedachtegoed van McLarens die 

mensen aan zich wil binden die een belangrijke rol en func-

tie vervullen. Ook zij willen continuïteit. Door het bedrijf 

aan McLarens te verkopen nu we nog jong en energiek zijn, 

kunnen we het bedrijf voortzetten op de manier waarop we 

altijd gewerkt hebben en kunnen we het bedrijf naar een 

volgend niveau brengen.”

“Los van het feit dat er een minimale termijn van drie jaar is 

afgesproken, is het onze intentie om ook na die tijd aan te 

blijven”, vult operationeel directeur Klaas Brand aan. “We zijn 

twee jaar geleden met elkaar in gesprek geraakt over een 
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zaak voorbij komt, dan kan het procedurele werk en de loss 

adjusting door Engelse collega’s opgepakt worden, terwijl 

wij de technische kant voor onze rekening nemen.

Waar wij overigens ook een kans zien is het beter kunnen 

bedienen van Nederlandse makelaars die in Londen aan-

kloppen. Want ik vermoed en verwacht dat de zoektocht 

naar het onderbrengen van risico’s van Nederlandse bedrij-

ven voor een deel naar de Londense markt zal leiden. Dan 

krijg je dus de situatie dat een Nederlands bedrijf via een 

Nederlandse makelaar in Londen is verzekerd. En dan is het 

toch wel handig dat je contacten hebt in Londen.” 

Het vak evolueert
Klaas vult aan: “Een tweede pré is dat wij gemakkelijker dan 

de Engelsen de dienstverlening op het Europese vaste land 

kunnen verzorgen vanwege onze banden met de ons om-

ringende landen. Bijna alle grote aannemers waar wij voor 

werken zijn actief in Europa. En die willen het liefst bediend 

worden vanuit het land waar ze actief zijn, maar wel met een 

Nederlandse touch. Daarnaast zie ik het expertisevak evolu-

eren naar de situatie waarin we meer gaan toewerken naar 

het loss adjusting systeem, waar experts – naast het belich-

ten van de technische kant – ook naar de polis kijken. En dan 

werkt het wel in je voordeel dat je in de UK collega’s hebt die 

er bedreven in zijn en met wie je kan schakelen.”

Opdrachtgevers reageerden positief op de overname. De 

stap is blijkbaar zó logisch en vanzelfsprekend dat opdracht-

gevers het hadden verwacht. Ze vermoedden wel dat het 

ooit zou gebeuren, maar wisten alleen niet wanneer. 

Ook medewerkers reageerden goed op het nieuws, varië-

rend van enthousiasme tot gezonde vraagstelling. Dat en-

thousiasme kwam niet alleen voort uit het feit dat ze keurig 

meegenomen waren in het succes, maar vooral omdat ze 

waardeerden dat er nu al nagedacht was over de toekomst 

–  hun toekomst – en hoe je als bureau naar een volgend 

niveau komt.  

 

Vooral vooruit kijken
Op de vraag wat de overname voor hen persoonlijk bete-

kent antwoordt Gerrit: “Ik ben niet bezig met wat ik in het 

verleden goed of slecht heb gedaan. Ik hou van vooruit 

kijken. En ik geniet van mijn werk. Het expertisewerk is het 

mooiste wat er bestaat. Met volle energie en passie kan ik 

nog steeds aan het werk en dat levert me veel voldoening 

op. Ik zie alleen maar kansen en mogelijkheden. Als expert 

vind ik het leuk dat je te maken krijgt met partijen die je no-

dig hebben om complexe schades op te lossen. Ik vraag me 

af of dat net zo in het buitenland werkt. Je hebt toch te ma-

ken met andere culturen en andere mensen. Aan de andere 

kant, techniek is techniek. Kortom, het boek is nog steeds 

open. We hebben alleen een nieuw hoofdstuk geopend.” 

Klaas: “Ik kan terugkijken op een logische stap die ik goed 

kan uitleggen. Ook al ben ik nu weer in loondienst, ik voel 

me nog steeds ondernemer. Onze ambities worden er dus 

niet minder door. Sterker nog, ik zie een next level. Hoe goed 

we het ook deden, zelfstandig konden wij dat volgende ni-

veau niet bereiken.” 

“VWJ is toonaangevend als het gaat om complexe zaken op 

het gebied van CAR, techniek en (medische) aansprakelijk-

heid”, besluit Gerrit. “We zijn nu bovendien onderdeel van 

een internationaal opererend bureau met een eigen net-

werk in meer dan 40 landen, waarbij ik nog wel één kant-

tekening wil maken: in verhouding tot alle andere spelers 

van formaat is McLarens nog steeds een specialist. Denk aan 

takken als luchtvaart, natuurlijke hulpbronnen en energie. 

Met Klaas in ons midden konden we de letseltak serieus op-

pakken. Straks krijgen we property erbij. En dan hebben we 

alles in huis en kunnen we ons meten met de grote spelers in 

Nederland. De top drie is binnen handbereik.” <

Het bedrijf wordt gerund door 
directieleden die zelf actief 
meewerken op dossiers

                   COLUMN

Samen zijn we betrokken
Thuiswerken? Liever niet! Maar in tijden van corona is thuiswerken nood-

zakelijk. Onze organisatie heeft zich goed aangepast aan deze omstandig-

heden. Al willen veel collega’s graag weer naar kantoor komen, zij vinden 

thuiswerken meer een prettige aanvulling op de bestaande arbeidsrelatie. 

Persoonlijk contact is voor Nh1816 en voor mij erg belangrijk. Zowel colle-

giaal als met onze business partners. Veel is blijvend veranderd, maar per-

soonlijk contact hoort bij onze sterke positie in de markt.

Om die positie te behouden, richten wij ons op verdere professionalise-

ring. Continu met het oog op de dienstverlening naar adviseurs en verze-

kerden. Daar horen ook digitalisering en automatisering bij. In mijn ogen 

belangrijke schakels tussen onze bedrijfsvoering én die van adviseurs. Te 

beginnen met ons nieuwe Portaal dat dit jaar wordt uitgerold. Hiermee 

kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren, eenvoudig koppelen 

met andere systemen en adviseurs ondersteunen in een optimale dienst-

verlening naar de verzekerden. 

Al verandert er veel, bij Nh1816 kiezen we ervoor om in kansen te denken 

én te handelen. Dankzij digitalisering kunnen we nog beter samenwerken 

met het intermediair, zonder onze persoonlijke aanpak en benadering te 

overschaduwen. Door samen op te trekken bieden we de beste produc-

ten en dienstverlening voor verzekerden. Nh1816 is bovendien een platte 

organisatie met korte lijnen, zowel intern als extern. Ik heb bijvoorbeeld 

geen secretaresse, neem zelf mijn telefoon op en beheer mijn eigen agen-

da. Adviseurs hebben mijn nummer en ik sta ze graag te woord. Nu voorna-

melijk via de telefoon of videoconference, maar het liefst ga ik het land in. 

Voor een persoonlijk gesprek onder het genot van een kop koffie of voor 

een ronde tafel discussie met een groep ondernemers. Die je daarna ook 

spreekt over het voetbal van afgelopen weekend of de recente vakantie-

verhalen. Dat mis ik nu enorm. 

Digitalisering zorgt ook voor een veranderende invulling van het werk 

en nieuwe functieprofielen. Digitaal werken en persoonlijk contact gaan 

functioneel heel goed samen. Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn 

voor specialisten in de branche, in hun vakgebied en uit de regio. Nh1816 

groeit! Dat kan niet zonder de inzet van talenten. Daar zetten we de ko-

mende jaren vol op in door talentmanagement toe te passen. Zo kunnen 

we talenten vinden, inzetten en binden. Mede daardoor blijft de klantte-

vredenheid hoog. 

Wij zijn betrokken en staan midden in de maatschappij. Al 205 jaar maken 

wij waar wat wij beloven. Onze klanten en adviseurs waarderen dit. Dat 

is geen gebakken lucht. De feiten zijn duidelijk. Verzekerden geven ge-

middeld een negen aan hun adviseur in samenwerking met Nh1816. En 

wij zijn inmiddels 14 keer uitgeroepen tot beste schadeverzekeraar. Onze 

kernwaarden vormen een belangrijke basis voor onze cultuur en ons suc-

ces. Wij zoeken talenten die deze waarden omarmen. Zij zijn klantgericht, 

deskundig, betrokken, nuchter, duidelijk en geven vertrouwen. 

Verzekerden adviseren en ontzorgen doen we samen met financieel advi-

seurs. Met elkaar blijven we goed luisteren naar de klant. Ik ben inmiddels 

40 jaar met veel plezier werkzaam in de verzekeringsbranche. Het is een 

schitterende branche waarin je klantgericht echt voor veel mensen het 

verschil kunt maken. Dat zie ik in mijn rol als directeur bij Nh1816, als lid 

van de commissie distributie bij het Verbond van Verzekeraars, als com-

missaris bij Stichting Salvage maar ook als voorzitter van Stichting Goede 

Doelen Nh1816. In deze rollen realiseer ik mij wederom dat de verzeke-

ringsbranche een belangrijke rol vervult. Samen zijn we betrokken. 

Help elkaar en blijf gezond! 

Cas Verhage is Commercieel directeur bij Nh1816 Verzekeringen

Door Cas Verhage

Financieel directeur Sydney Boogaard vormt samen met Gerrit Taal en Klaas Brand de directie van Vander-
wal & Joosten.
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BIESBOER Expertise geeft verzekeraars handvatten

Met een gerust hart schades 
vergoeden

Eric van Soest werkte jarenlang voor de politie voordat hij de overstap maakte naar het bedrijfsleven. Als directeur/

eigenaar van particulier onderzoeksbureau BIESBOER Expertise bestaan zijn dagen niet alleen uit het leiden van het 

bedrijf. Hij staat het liefst lekker zelf met zijn poten in de klei om onderzoek uit te voeren. Want dat is volgens hem toch 

echt het mooiste wat er is.

Net als de meeste toedrachtonderzoekers begon Eric zijn 

carrière bij de politie. Na acht jaar in uniform gewerkt te 

hebben kon hij aan de slag bij de Forensische Opsporing, 

de FO. Alhoewel het werk hem goed beviel en hij de poli-

tie een prachtig instituut vond, liep hij tegen beperkingen 

aan vanwege de grootte van de organisatie. “Bij zo’n enorme  

organisatie gaan ontwikkelingen nu eenmaal langzamer, 

wat het werk soms ingewikkeld maakte. Ik ben na 13 jaar FO 

op zoek gegaan naar een kleinere organisatie en kwam in 

2003 bij BIESBOER Expertise terecht.”

Van medewerker naar directeur
Tien jaar lang mocht Eric hier als technisch en tactisch  

onderzoeker (expert) aan de slag bij onder andere brand-, 

letsel-, fraude- en inbraakschades, totdat de eigenaar hem 

in 2013 vroeg of hij het bedrijf wilde overnemen. “Al vanaf 

1992 heeft het bureau een eigen manier van werken. Het 

is kleinschalig en hecht veel waarde aan goede onderlinge 

contacten. Bij de overname was de wens uitgesproken dat 

het bureau op hoofdlijnen diezelfde manier van werken zou 

behouden. Ik heb dat dan ook gelaten zoals het was. Wel is 

er vanaf dag één fors geïnvesteerd in de automatisering en 

het wijzigen van onderliggende processen.” 

En toen brak in 2013 de crisis uit in de verzekeringsbranche. 

Precies in die periode was er een trend zichtbaar dat ver-

zekeraars kritischer keken naar de kosten van onderzoeks-

bureaus. Gelukkig kon BIESBOER terugvallen op een goede 

reputatie. 

Eric geeft nu acht jaar leiding; het bedrijf draait nog steeds 

goed en het team telt inmiddels zeven onderzoekers.  

BIESBOER Expertise heeft zoals vereist een vergunning voor 

het houden van een Particulier Onderzoeksbureau (POB). 

Dankzij die vergunning mag het bedrijf technische en  

tactische onderzoeken verrichten voor derden. Het be-

drijf werkt voor opdrachtgevers die behoefte hebben aan  

onafhankelijk onderzoek zoals particulieren en advocaten, 

maar vooral voor verzekeraars in geval van schadevoorval-

len of een vermoeden van fraude. 

Het team achter BIESBOER
Het bureau bestaat uit vijf technisch onderzoekers en twee 

tactisch onderzoekers. Eric: “Een technisch onderzoeker is 

een schaap met vijf poten. Deze onderzoeker moet kennis 

hebben van het ontstaan en de uitbreiding van een brand. 

Deze moet middels een stuk ervaring de kennis hebben om 

datgene wat ‘ie ziet te kunnen plaatsen in het totale brand-

schadebeeld. Welke bijzonderheden zitten er tussen de aan-

getroffen sporen. 

De onderzoeker moet ook een analytisch denkvermogen 

hebben, want wat hij ziet moet hij kunnen plaatsen in een 

bepaalde context. Hij moet veelzijdig zijn, want je krijgt te 

maken met tal van situaties en omstandigheden welke je niet of 

slechts ten dele kent. Denk aan productieprocessen. Dan moet 

je wel de juiste vragen kunnen stellen. 

95% van de schadevoorvallen die onderzocht worden, zijn  

overigens brand gerelateerd. De basisbeginselen voor dit soort 

onderzoek kan je in de theorie leren, maar je leert het vak pas 

echt door het veel te doen en door er open in te gaan. Want het 

is vooral een ervaringsvak.” 

Onderzoek naar letsel- en fraudezaken vormen ook geen  

probleem voor BIESBOER. “En ook voor inbraakschade kun je 

ons bellen. Onderzoek naar werktuigsporen vind ik zelf super 

interessant door mijn werk als werktuigspoordeskundige bij de  

politie. 

Wij doen dus technisch onderzoek naar de oorzaak van schade-

voorvallen in de breedste zin des woords. Wij bekijken sporen, 

maar hebben geen verstand van de financiële zijde van een 

schade. Dat wordt door schade-experts bepaald. Niet door ons. 

En of een schade gedekt is of niet, ook daar nemen wij geen be-

slissing in.”

De tactisch onderzoekers, die ook wel toedrachtonderzoekers 

worden genoemd, houden interviews met betrokkenen en kij-

ken naar aspecten als logboek-uitdraaien, bewakingsbeelden 

en contracten. Zij achterhalen en analyseren informatie over 

de gebeurtenis en stellen een rapport op waarin een duidelijk 

beeld wordt geschetst van de omstandigheden van de gebeur-

tenis of het schadevoorval. Op basis hiervan kunnen verzeke-

raars beslissingen nemen over ingediende claims.” 

Ook zijn er enkele medewerkers die Eric ondersteunen bij het 

dagelijks reilen en zeilen van het bedrijf. Als soort van meewer-

kend voorman wil hij immers zelf graag onderzoekswerk blijven 

doen en niet ondergesneeuwd raken door alle organisatorische 

facetten van het bedrijf. 

Sparren met de opdrachtgever
De hulp van onafhankelijke onderzoeksbureaus wordt in deel-

gebieden van de markt naar Erics oordeel niet of te weinig in-

geschakeld. Eric: “Helaas wordt nog te vaak opgezien tegen de 

kosten van de onderzoeksbureaus. En dat terwijl het inhuren 

van een onderzoeksbureau eigenlijk gezien zou kunnen worden 

als een voorinvestering. Stel dat wij bij het onderzoek naar een 

schadevoorval mogelijkheden voor regres zien, bijvoorbeeld 

doordat wij hebben vastgesteld dat een cv-ketel niet goed is ge-

installeerd door een installateur, dan trekken wij meteen aan de 

bel zodat de aansprakelijkheidsverzekering van de installateur 

erbij kan worden gehaald. Mocht de aansprakelijkheid tot een 

procedure leiden, dan hebben alle partijen de schadelocatie al 

bezocht en kunnen beoordelen. Daardoor zal er daarover in de 

procedure geen – of minder – discussie ontstaan. 

Zo wordt voor alle partijen geld bespaard. Als het onderzoek in 

aanvang vanwege kostenbesparing kort wordt gehouden, dan 

zal de opdrachtgever, door het achteraf instellen van aanvullend 

onderzoek en het inschakelen van een advocaat, alsnog met ex-

tra kosten worden geconfronteerd. 

Ook al duurt de afwikkeling van het schadeproces langer als er 

een onderzoek naar de oorzaak gedaan moet worden, het effect 

en de resultaten zijn vele malen beter.  

Als een partij twijfelt of een onderzoek nut heeft, raad ik ze al-

tijd aan om ons gewoon eens te bellen. Wij kijken vanuit een 

andere invalshoek naar een schade. Wij sparren graag met 

mogelijke opdrachtgevers zoals verzekeraars en particulieren. 

Door over de zaak te praten, komen we er snel genoeg achter of 

een onderzoek zinvol is of niet. Die eerlijkheid is belangrijk. En 

soms heeft iemand een second opinion nodig. Als blijkt dat het  

primaire onderzoek, waar de potentiële opdrachtgever vraagte-

kens bij heeft, een goed onderzoek is geweest, dan meld ik dat. 

Wij doen echt geen onderzoek als we op voorhand weten dat dat 

nutteloos is.”

Waarde hechten aan samenwerking met 
contra-onderzoekers
Een belangrijk aspect vindt Eric de gedrevenheid om het  

ingewikkelde werk samen op te pakken. “Samen komen 

we nou eenmaal verder. Ik hecht niet alleen veel waarde aan 

een goede samenwerking met onze opdrachtgevers, maar vooral 

ook met andere betrokken partijen zoals concullega’s en contra- 

onderzoekers. We gaan stevige discussies niet uit de weg, maar 

zorgen er wel voor dat het onderzoek naar het schadevoorval  

samen met alle betrokkenen tot een goed einde wordt gebracht.” 

Eerlijkheid voorop
Andere eigenschappen die BIESBOER hoog in het vaandel heeft 

staan zijn eerlijkheid en inleving. “Waar ik altijd op hamer, is dat 

mijn onderzoekers zich bij een schade moeten afvragen ‘wat 

nou als dit mij was overkomen?’. Soms ontstaan er in ons vak 

nou eenmaal lastige discussies, en het is dan uiterst belangrijk 

om genuanceerd te concluderen. Dat is ook voor opdrachtgevers 

van groot belang, aangezien zij mede op basis van de uitkomsten 

van ons onderzoek een gefundeerde beslissing moeten kunnen 

nemen. Oprechtheid staat voorop. Dus, als je ergens niet 100% 

zeker van bent, dan moet je een oprecht standpunt innemen en 

je conclusie genuanceerd in de rapportage beschrijven.” 

Vaak nog hebben verzekerden de opvatting dat een onderzoeks-

bureau als BIESBOER bij hen langskomt om de verzekeraar geld 

te besparen, wat natuurlijk nooit het hoofddoel is van een on-

derzoek. “Het hoofddoel is altijd om onafhankelijk onderzoek te 

doen naar de omstandigheden en de oorzaak van het ontstaan 

van de schade en de waarheid boven water te krijgen. Met onze 

onderzoeken trachten wij te achterhalen wat de oorzaak is. En 

daarmee willen wij verzekeraars handvatten geven, zodat zij met 

een gerust hart schades kunnen vergoeden.” <

Eric van Soest is directeur/eigenaar van particulier onderzoeksbureau 
BIESBOER Expertise.

Door Chantal Buursema en Cindy van der Helm
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Lengkeek gaat een strategische 
samenwerking aan met iwd.

Lengkeek is full service dienstverlener in expertise & 

taxatie met een viertal vestigingen in Nederland. Wij 

staan voor duidelijk, snel en onafhankelijk. Als Lengkeek 

hebben wij een naam hoog te houden op het gebied van 

taxaties. Hier ligt, binnen ons taxatie- en inspectiebe-

drijf, de focus. Wij worden sinds jaar en dag ook ingezet 

voor risico-inspecties. Om dit laatste onderdeel binnen 

Lengkeek verder uit te bouwen, te verstevigen, gaan wij 

vanaf 1 januari 2021 een partnerschap aan met IWD. 

Zo zijn we in staat onze klanten nog beter van dienst 

te zijn. IWD staat voor inspectie, waardering en duide-

lijkheid. Zij leggen meer het accent op risico-inspectie. 

Ja, ik w

www.lengkeek.nl
www.iw-d.nl

OPLEIDINGEN

Online opleiden
Zonder een open deur te willen intrappen geloven we bij 

Meijers echt in continu ontwikkelen. Wat? Persoonlijke ont-

wikkeling, maar ook gewoon harde skills. Dus hebben we 

trainingen in alle soorten en maten. Sommige ingekocht bij 

externe partijen, andere door onze eigen mensen bedacht 

en vormgegeven. Onder de noemer Meijers Learning geven 

collega’s elkaar online trainingen. De Excel-goeroe en de ICT-

ontwikkelaar worden docent voor één dag. Iedereen mag 

onderwerpen aanvragen en aandragen. Onze medewerkers 

liften op elkaars kennis mee. Pauline Steenkist, manager in-

tern accountmanagers, heeft dit zelf gemerkt toen zij een 

aantal trainingen gaf. Elke afdeling heeft toch weer andere 

invalshoeken, waardoor het proces steeds verder verbetert.

Voor inspiratie grijpt Meijers naar aansprekende talks. Op 

Blue Monday vertelde topspreker Joyce de Ruiter bijvoor-

beeld over de wendbare geest en de manier waarop je met 

tegenslagen om kan gaan. Marielle Hoogland: “Online werkt 

eigenlijk heel goed en efficiënt. In het begin van corona 

stelden we de trainingen uit, maar inmiddels hebben we tot 

grote tevredenheid alweer veel 

opgestart.” Het Young Potential 

Programma bijvoorbeeld, waar-

bij de fysieke teambuilding later 

volgt. Ook populair zijn de Get 

Organised (GO) trainingen over 

het praktisch organiseren van 

je werk. Het managersprogram-

ma In the Lead is ontworpen 

om nog betere gesprekken te 

voeren met medewerkers over 

continu verbeteren. Michiel Vink, manager accountmanage-

ment, zegt hierover: “In het begin was iedereen huiverig om 

dit type trainingen om te zetten naar online. De interactie is 

zeker minder, maar door te werken met kleinere groepen en 

met breakout rooms komen we een heel eind.” 

Kortom, de afgelopen periode heeft veel nieuwe inzichten 

gegeven. Het waardevolle menselijke contact komt weer te-

rug als we fysiek bij elkaar kunnen zijn. <

SCHADEBOULEVARD

MASTERCOURSE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING 2021
De Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering gaat jaarlijks van start en zal 

ook dit jaar weer plaatsvinden in maart, april en mei aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam.

Ben je werkzaam in het aansprakelijkheids- en/of verzekeringsrecht? Wil je je 

kennis verbreden en je netwerk vergroten? Dan is de Mastercourse Aansprake-

lijkheid en Verzekering iets voor jou! De Mastercourse bestaat uit zes bijeenkom-

sten, waarbinnen hoorcolleges en actieve werkvormen worden afgewisseld. 

De ‘Class of 2020’. Het slotdiner in juli vond vanwege corona plaats inde achtertuin 
van Hoogleraar Verzekeringsrecht Mop van Tiggele.

NEDERLANDSE INDUSTRIE ZIET NIEUWE 
ORDERS OMHOOG SCHIETEN

Hoewel de coronacrisis allerminst voorbij is, laat de 

industrie een krachtig herstel zien. De NEVI Inkoop-

managersindex voor de Nederlandse industrie steeg 

in december naar 58,2, de hoogste score in twee jaar 

tijd.

Zie verder onze website (05-01-2021)

Zie verder onze website (25-01-2021)

DE LETSELSCHADE RAAD LANCEERT 
NATIONAAL KEURMERK LETSELSCHADE

Op 4 januari jl. lanceerde De Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk 

Letselschade. Met de komst van 

dit keurmerk staan alle bona-

fide partijen die belangen van 

mensen met letsel op integere 

en deskundige wijze behartigen op één overzichtelijke plek geregistreerd.

Zie verder onze website (04-01-2021)
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VERZEKEREN | RUIMTE VOOR OPLEIDING

Door Helena Broekema en Cindy van der Helm

Volop kansen bij een 
dynamisch Zurich

De verzekeringsbranche stoffig en saai? Zurich bewijst het tegendeel. Charlotte Kaspersen (Claims Manager) en Frank 

Dado (Chief Claims Officer) staan aan het hoofd van de schadeafdeling van Zurich en vertellen wat hun werk zo leuk 

maakt.

Charlotte verruilde eind vorig jaar de advocatuur voor een 

carrière bij Zurich. Niet geheel toevallig. Charlotte studeerde 

in 2016 Aansprakelijkheid & Verzekering aan de Erasmus 

Universiteit te Rotterdam en liep destijds stage op de scha-

deafdeling die zij vijf jaar later zou managen. ‘’Mijn stage 

voelde als een warm bad. Een fijne informele sfeer en de 

mensen waren erg toegankelijk. De CEO liep bijvoorbeeld 

regelmatig over de afdelingen om een praatje te maken. Al 

snel had ik er mijn zinnen op gezet om na mijn studie te-

rug te komen. En zo geschiedde. Vanuit mijn vorige functie 

als advocaat werd ik twee keer gedetacheerd bij Zurich en  

recent ben ik er dus als manager in dienst getreden.’’ 

Frank, die ook rechten heeft gestudeerd, neemt het stokje 

over: “Ik ben al vijftien jaar in dienst bij Zurich en ga nog ie-

dere dag met plezier aan het werk. De verzekeringssector 

is interessant en dynamisch en ik wil eigenlijk nooit meer 

weg. We staan midden in de maatschappij en bieden oplos-

singen waarmee onze klanten en hun bedrijven de draad 

kunnen oppakken na bijvoorbeeld een grote brand of  

cyberaanval. Iedere keer kruipen we in de huid van de klant 

om een schade te beoordelen en zo leer je de ene dag over 

het productieproces van een broodfabriek en de andere dag 

over de service van een financieel dienstverlener. Geen dag 

is hetzelfde!’’

Charlotte miste de menselijke kant achter de complexe pro-

cesstukken die zij als advocate schreef. ‘’We gaan meer in 

gesprek met de klant om te achterhalen wat er gebeurd is 

en hoe dat heeft kunnen gebeuren. Pas dan kun je goed be-

oordelen of er een fout gemaakt is of niet. Je bent een soort 

rechercheur die steeds meer feiten ontrafelt en dichterbij 

de oplossing van de puzzel komt.’’ Frank: ‘’En kom je er niet 

uit, dan werken we samen met expertisebureaus om nieuwe 

stukjes van de puzzel te onthullen. Niet alleen bieden we 

onze klanten zo een goede service met heldere rapportage, 

het biedt onze schadebehandelaars nieuwe inzichten in de 

manier waarop zij toekomstige raadsels kunnen oplossen.” 

Eén team, één taak 
De schadeafdeling in Nederland telt twaalf schadebehande-

laars (and counting). Charlotte: ‘’Twaalf collega’s aansturen 

met allen een eigen achtergrond, persoonlijkheid, ervaring 

en ambitie. Dat is andere koek dan het werk als advocaat, 

maar wel echt waar ik juist energie van krijg. De kracht van 

deze afdeling is dat verschillen in kennis en kunde onderling 

worden benut. De seniors leiden de juniors op en andersom 

wordt geholpen bij het navigeren door het complexe tech-

nologische landschap. Een zelfsturend team zou je kunnen 

zeggen, waarbij het mijn taak is om die dynamiek te bewa-

ken en barrières weg te nemen.’’

Frank: ‘’Die dynamiek is van belang, want zo geven onze 

medewerkers elkaar het vertrouwen om belangrijke be-

slissingen te nemen. Een goede schadebehandelaar durft 

te beslissen over wat hij niet weet en graaft niet eindeloos 

door. We nemen afgewogen beslissingen over wat we wél 

weten en zo houden we kosten laag en doorlooptijden snel. 

We gaan oplossingsgericht te werk en als er geen dekking is 

leggen we dat helder aan de klant uit. Het product van een 

verzekeraar is niet de polis zelf, maar een correcte en tijdige 

afhandeling nadat een eventuele schade is ontstaan. Dat 

dienen adviseurs niet uit het oog te verliezen.’’

Frank en Charlotte staan samen aan het hoofd van de scha-

deafdeling maar beiden vanuit een andere positie. Frank is 

als Chief Claims Officer verantwoordelijk voor schades bin-

nen de Benelux, strategiebepaling bij grote, complexe scha-

des en de terugkoppeling aan Zurich Groep. Charlotte houdt 

het team in vorm en zorgt voor een goede doorloop. Char-

lotte: ‘’Ik bel, zeker nu, al mijn collega’s eens per week om 

een praatje te maken. Het zijn bizarre tijden. Zeker mensen 

met kinderen hebben het zwaar, en dat terwijl het onver-

minderd druk is. Ik heb veel aandacht voor het individu op 

zowel werk- als privégebied. De ene keer help ik bij een juri-

dische kwestie en dan weer coach ik iemand door een zware 

week heen. Er is veel ruimte voor wederzijdse feedback. Ook 

voor mij is deze rol nieuw! Zo bouwen we aan een sterker 

team.”

Kweekvijver
Dat Charlotte als gedetacheerd medewerker is doorge-

groeid naar manager staat niet op zichzelf. Frank: ‘’We inves-

teren veel in onze mensen en wie wil heeft eindeloze moge-

lijkheden om zich verder te ontwikkelen.’’ Bij Zurich werken 

verschillende schadebehandelaars die er een opleiding 

naast volgen. Zo faciliteert de verzekeraar voor een van hun 

behandelaren een opleidingstraject tot advocaat en begint 

een ander volgend jaar aan de Master Verzekeringskunde 

aan de Universiteit van Amsterdam. Het volgen van cursus-

sen op basis van individuele behoeften, zoals Legal English, 

behoort ook tot de mogelijkheden. Charlotte: ‘’Ik probeer als 

jonge manager na te denken over de manier waarop onze 

mensen relevant blijven. Ik geloof in een leven lang leren en 

dus verzorgen we masterclasses van advocatenkantoren en 

zorgen we dat we op de hoogte zijn van de meest recente 

rechtspraak en literatuur.’’

Frank: ‘’Binnen Zurich geloven we in het ontplooien van ei-

gen talent. Met zo’n 100 medewerkers zijn we klein genoeg 

om elkaar te kennen en groot genoeg om interessant te blij-

ven voor jonge professionals. Zo zijn recent enkele nieuwe 

managers aangesteld die binnen onze organisatie zijn op-

geleid. Leuk om te zien, want de branche heeft behoefte aan 

frisse blikken.’’ 

Zurich op afstand
Sinds de coronacrisis werken de medewerkers van Zurich 

thuis en Charlotte begeleidt het team daarom vanuit haar 

thuiswerkplek. ‘’Nu heb ik de mazzel dat ik al eerder bij  

Zurich heb gewerkt en het grootste gedeelte van het team 

al kende, maar voor echt nieuwe medewerkers zal het wel 

even wennen zijn. Gelukkig faciliteert Zurich een verant-

woorde thuiswerkplek en hebben we toegang tot bijvoor-

beeld virtuele yoga- en pilatessessies. Onlangs scheelde het 

niet veel of ik had de bingo gewonnen.’’

Claims Manager Charlotte Kaspersen en Chief Claims Officer Frank Dado staan aan het hoofd van de scha-
deafdeling van Zurich.

Charlotte Kaspersen hing haar toga aan de wilgen voor een baan op 
de schadeafdeling bij Zurich. Zij houdt als Claims Manager het team in 
vorm en zorgt voor een goede doorloop.

Frank Dado is als Chief Claims Officer verantwoordelijk voor schades 
binnen de Benelux, strategiebepaling bij grote, complexe schades en 
de terugkoppeling aan Zurich Groep. 

Frank: ‘’Juist nu blijkt hoe sterk een bedrijf als Zurich is en 

daar ben ik best trots op. We hebben mooie klanten - beurs-

genoteerd en mkb - interessante producten en behoren tot 

de top van de juridische en financiële dienstverlening. We 

hebben een ambitieuze strategie en onze mensen blijven 

graag lang bij ons werken. Hoewel lifetime employment niet 

meer van deze tijd is, ben ik voorlopig nog niet weg. En ik 

hoop dat hetzelfde voor Charlotte zal gelden!” <

Samen 
bouwen 
aan een 
sterker 
team



AANGENAAM:  
STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH

HÉT OPLEIDINGSINSTITUUT 
VOOR DE SCHADEPROFESSIONAL!

Waarom kiest u voor ons:
• NIVRE PE- en NOvA PO-punten toegekend of 

in aanvraag
• Ervaren docenten uit praktijk en wetenschap
• Praktijkgericht en actueel
• Persoonlijke aandacht en service

Graag tot ziens!

STEPHANIE VAN DER LINDEN
CONGRESCOÖRDINATOR

STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH

23 maart  / 27 oktober 2021 CURSUS

Psychische klachten: de onzichtbare last 
na letsel

10 juni / 9 november 2021BLENDED LEARNING

Verkeersaansprakelijkheid en 
letselschade

24 juni 2021

De letselschaderegeling: hoe pakt u een 
zaak aan?

3, 10 en 17 juni 2021

Aansprakelijkheid in medische zaken 
(3-daags)

30 maart  en 20 april 2021 (2 dagdelen)CURSUS

Berekening letselschade bij 
zelfstandigen; een hele onderneming!

13 april 2021

Letselschadeberekeningen bij verlies 
van arbeidsvermogen (art. 6:107 BW)

21 april 2021MASTERCLASS

Whiplash en de beperkingenvraag

22 april 2021CURSUS

Waarde(ring) van het deskundigenbericht 
in letselschadezaken

18 mei / 18 november 2021PRAKTIJKMIDDAG

Letselschade & Sociale Zekerheid

3 juni 2021CURSUS

CURSUS

Medische kennis voor juristen: 
Psychiatrie en DSM-5

26 mei 2021MASTERCLASS

Tuchtrecht in de gezondheidszorg

LETSELSCHADE / PERSONENSCHADERECHT / GEZONDHEIDSRECHT

1 april 2021

8 november 2021

CURSUS

CURSUS

Fraude & Bewijs bij verzekeringszaken

Fraude bij AOV

8 april 2021CURSUS

Scenariodenken bij (financieel) toezicht 
en onderzoek

3 juni 2021CURSUS

Gegevensuitwisseling bij samenwerking 
aanpak fraude en criminaliteit

13 april 2021CURSUS

Fraude & Privacy in de financiële sector

22 april 2021CURSUS

De leugen in het onderzoek

20 mei 2021CURSUS

Fraude in de letselschadepraktijk

VERZEKERINGSFRAUDE

15 juni 2021MASTERCLASS

Complexe situaties in de 
letselschade regeling

PRAKTISCHE WORKSHOP

Wij zijn een professionele opleider die u ondersteunt in 
het onderhouden, ontwikkelen en actualiseren van uw 
professionele kennis en kunde. In nauwe samenspraak 
met de markt, onze klanten, sprekers en adviseurs 
bieden wij een breed aanbod van opleidingen aan.
Deze opleidingen variëren van cursussen op  verschillende 
niveaus voor kleine groepen tot congressen voor 
 multidisciplinaire doelgroepen.
 
Onze bijeenkomsten worden dit voorjaar aangeboden via 
de Virtual Classroom in onze Kerckebosch Leeromgeving. 
Daar kunt u op een veilige, praktische en interactieve 
manier de bijeenkomsten volgen en met docenten en 
medecursisten in gesprek gaan. Ervaar bij ons de 
 verrassende mogelijkheden voor interactieve online 
deelname. U kunt gewoon op ons rekenen, bekijk ons 
actuele aanbod.

BLENDED LEARNING

MEER INFO, INSCHRIJVEN EN VOLLEDIGE AGENDA: 
SCAN DE QR-CODE OF GA NAAR

WWW.KERCKEBOSCH.NL/SCHADEPROFESSIONAL

12 april en 19 april 2021

Management van fraudeonderzoeken

2-DAAGSE LEERGANG
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TPA SERVICES

SilverPulse TPA Services:

“Je kunt iets voor klanten 
 betekenen” 

Niels van Holland is coördinator en jurist bij SilverPulse TPA Services, waar alle niet-expertise diensten die 
BosBoon Expertise in het verleden verrichte inmiddels zijn ondergebracht.

Door Helena Broekema en Cindy van der Helm

BosBoon Schadeservice BV heet vanaf oktober jongstleden SilverPulse TPA Services. BosBoon Schadeservice is ooit 

opgericht om partijen bij te staan bij onverzekerde belangen. Door de jaren heen is het bedrijf, dat een losstaande entiteit 

is binnen de BosBoon Groep, uitgegroeid tot een serieuze marktpartij met tal van aanverwante diensten. En nu, na enkele 

‘transitiejaren’, is de naamswijziging het sluitstuk. Nieuwe mensen, nieuwe diensten, een nieuwe naam en een eigen 

website. Wij spraken over deze verandering met Niels van Holland, coördinator en jurist bij SilverPulse.

Alle niet-expertise diensten die BosBoon Expertise in het 

verleden verrichte zijn inmiddels ondergebracht bij zuster-

bedrijf SilverPulse, een door Niels bedachte naam. “Silva is 

Latijn voor bos en pulse is Engels voor peulvrucht”, legt Niels 

uit. “Op deze manier is de naam indirect toch te herleiden 

naar BosBoon. Want de band met ons zusterbedrijf BosBoon 

Expertise blijft gewoon bestaan. 

We houden ons bezig met tal van diensten. Denk aan claims-

handling voor bouwers, aannemers, (semi)overheid en ver-

zekeraars of het inrichten van schadeloketten voor grotere, 

meerjarige bouwprojecten. Bij een groot project richten 

wij – vaak in opdracht van de overheid – een omgeving in 

met een eigen telefoonnummer en e-mailadres. Dit schade-

loket geeft ook 24/7 opvolging aan noodgevallen. Er kun-

nen schades worden gemeld en wij zorgen dat alle vragen 

beantwoord worden en dat schades afgehandeld worden. 

Het gaat hier om meerjarige projecten waar veel partijen 

bij betrokken zijn. Zo’n schadeloket heb je dus jaren in de 

lucht. Het voordeel van een schadeloket is dat je een cen-

traal aanspreekpunt hebt voor alle betrokken partijen en de 

omgeving.”

Het verhalen van schade
En moet de schade verhaald worden op de veroorzakende 

partij, dan biedt SilverPulse ook de mogelijkheid tot regres. 

“Als er juridische stappen genomen moeten worden kunnen 

we dat grotendeels zelf omdat wij juristen in dienst hebben. 

Bij zaken tot 25.000 euro die voor de kantonrechter komen 

kunnen wij alles zelf doen, inclusief dagvaarding en pleiten 

tijdens een zitting. Bij zaken voor de rechtbank of het hof 

kan dat niet, maar stellen wij wel alle stukken op. De inge-

schakelde advocaat uit ons netwerk verzorgt dan het pleiten 

tijdens de zitting. Die strategie leidt tot een enorme bespa-

ring op juridische kosten en er wordt meer succes behaald. 

Regres na transportschades is overigens een aparte tak van 

sport waar specifieke kennis voor nodig is. En dat doen wij 

ook want we hebben gelukkig specialisten in dienst die alles 

weten van droge en natte ladingschades en verhuisschades. 

En belangrijker: die het leuk vinden om regres na transport-

schades te doen. Want dat soort werkzaamheden moet je 

overlaten aan mensen die dat echt leuk vinden. Wat wij in 

dit kader overigens ook doen is het geven van preventie-

adviezen. Om schade te voorkomen dus. Dat doen wij op 

eigen initiatief en dat is iets wat door onze klanten in dank-

baarheid aanvaard wordt.”

Het voorkomen van schade
“Naast dit soort preventieadviezen bij transport- en verhuis-

schades hebben we ook een dienst genaamd Risicoanalyse 

& Preventie. Die tak richt zich op een heel andere markt, 

namelijk op grote bouwprojecten. Onze specialisten bren-

gen de CAR-polissen in kaart en beoordelen de risico’s die 

betrekking hebben op het project en de omgeving. Naast 

het inschatten van risico’s kunnen wij ook een vooropname 

doen, zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan over 

reeds bestaande schade. Dit gebeurt dus bij aanvang van of 

vroeg in het proces.

En dan heb je nog de Runoff portefeuilles. Het gebeurt wel 

eens dat een verzekeraar ermee stopt. Polissen zullen dan 

uitgediend moeten worden en bij polissen horen schades 

die behandeld moeten worden. Wij kunnen dit op zo’n beet-

je alle gebieden die je maar kunt bedenken voor verzeke-

raars verzorgen.”

Nieuwe diensten
Al deze diensten werden al verleend binnen BosBoon Scha-

deservice. Niels: “Maar er zijn ook enkele nieuwe diensten 

toegevoegd aan het palet. Door de kennis en kunde die zich 

binnen ons bedrijf bevinden slimmer in te zetten kunnen 

we onze klanten namelijk nog beter van dienst zijn. Zo is 

SilverPulse tegenwoordig ook werkzaam op het gebied van 

Herstelcoaching bij letselschades. Letselschade-experts van 

BosBoon Expertise kunnen onze twee herstelcoaches inroe-

pen. Want het is goed als dit traject opgepakt wordt door 

iemand die opgeleid is tot herstelcoach en die niet betrok-

ken is bij de inhoudelijke behandeling van de schade. Als let-

selschadebehandelaar heb je nu eenmaal een mening en ga 

je automatisch standpunten innemen. Herstelcoaches daar-

entegen bemoeien zich niet met de inhoudelijke kant, maar 

helpen gedupeerden om sneller te herstellen na een trau-

ma. Om zelfredzaamheid te bewerkstelligen stimuleren ze 

gedupeerden om zelf te bepalen hoe hun herstel eruitziet.”

Naast herstelcoaching ook mediation
“Er is overigens een toenemende trend zichtbaar om conflic-

ten op te lossen met behulp van een mediator. SilverPulse 

heeft dan ook de tak Mediation in het leven geroepen en 

beschikt over twee mediators die zijn aangesloten bij het 

MfN-register, een onafhankelijk en erkend non-profit kwa-

liteitsregister voor mediators. Mediation in medische zaken 

zijn de verantwoordelijkheid van Sabine van der Linden. 

Allard van Woerkom neemt bouwzaken voor zijn rekening. 

Zij proberen een vastgelopen zaak weer los te wrikken. En 

daardoor zorgen zij ervoor dat er een juiste beslissing wordt 

genomen voor het geschil. Tijdens de mediation is het overi-

gens belangrijk dat je onafhankelijk bent en dat mensen de 

tijd krijgen om hun punt te maken. Pas daarna ga je inhou-

delijk de zaak bekijken en beoordelen.”

Wij spelen in op vragen 
vanuit de markt

Het controleren van schadeportefeuilles 
via Auditing
“Een derde nieuwe dienst is Auditing. Ik pak dit werk op en 

heb daarvoor een opleiding gevolgd bij Euroforum en erva-

ring opgedaan als volmachtauditor voor een rechtsbijstand-

verzekeraar. Tijdens de audit controleren wij of alles volgens 

de procedures verloopt en of dat proces overal dezelfde uit-

komsten heeft. Vaak gaat het om het controleren van scha-

deportefeuilles en schadepolissen in opdracht van verzeke-

raars. Door middel van bijvoorbeeld interviews en controle 

op schade- en polisniveau kijken we of de tussenpersoon of 

het volmachtkantoor schades en polissen afhandelt op de 

wijze zoals de verzekeraar dat wil.”

Groeiend dienstenpalet
Het dienstenpalet van SilverPulse is breed. En groeit nog 

steeds. “We zijn momenteel bezig met het opzetten van een 

geheel nieuwe tak van sport: Cargo Control & Inspections. 

Die dienst richt zich op het vaststellen van de kwaliteit en 

kwantiteit van goederen aan boord van schepen. Dit doen 

we vooral in Rotterdam en Amsterdam, maar bijvoorbeeld 

ook in Antwerpen en Bremen. We controleren of de vracht 

op de juiste plek aan boord is geladen en op de juiste ma-

nier is vastgesjord. Voor deze werkzaamheden hebben we 

een top expert aangetrokken: Arjan Honing. Samen met 
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RUBRIEK

Jeroen Krom en Martin Eijben zal hij deze werkzaamheden 

oppakken. Zij komen aan boord van schepen om preventief 

te controleren of alles in orde is. Dit kan voor aanvang van 

de vaart zijn, maar ook tijdens tussenstops en na aankomst. 

Vaak komt ook de vraag of we willen kijken naar brandstof 

hoeveelheden en stuks vracht.”

Niels geeft aan dat SilverPulse met deze dienst inspeelt op 

vragen vanuit de markt. ”Zo zijn er vervoerders die willen 

dat een onafhankelijke derde alles komt vaststellen. Het is 

immers de verantwoordelijkheid van de vervoerder om zijn 

vracht op orde te hebben. Dit is van belang voor zijn verze-

keraar en zo proberen we schades te voorkomen.”

Dankbare klanten
Ten slotte vragen we Niels hoe hij in de verzekeringen te-

recht is gekomen en wat hij van het werk vindt. Het verze-

keringswerk is hem blijkbaar met de paplepel ingegoten. “Ik 

heb heel bewust voor het verzekeringsvak gekozen, omdat 

mijn vader mij vaak vertelde dat de technische verzekerings-

wereld  het mooiste werk biedt dat er bestaat. Na mijn studie 

Rechten in Leiden heb ik ruim tien jaar voor verscheidene 

verzekeraars gewerkt. De laatste vijf jaar in de rol van scha-

debehandelaar. Het leek me echter leuker om het werk zelf 

uit te voeren in plaats van alleen opdrachten te verstrekken. 

Ik kende de oprichter van BosBoon Expertise, Mathy Boon, 

al zo’n twintig jaar en hoorde dat ze wilden uitbreiden. Zo-

doende ben ik het gesprek aangegaan wat ertoe heeft geleid 

dat ik op 1 april vorig jaar als coördinator ben begonnen bij 

BosBoon Schadeservice. Ik val rechtstreeks onder de directie 

die bestaat uit Twan Meuldijks, Mathy Boon en Herman van 

der Bos. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat de dossiers 

lopen en dat de afspraken uit de SLA’s nagekomen worden. 

Daarnaast werk ik gewoon mee op een aantal diensten. Ik 

heb het ontzettend naar mijn zin, vooral omdat je – naast 

het juridische werk en de omgang met klanten –  mensen 

echt kan helpen. Nu ik voor SilverPulse werk merk ik pas hoe 

dankbaar klanten zijn met het werk dat je verricht. Gewoon, 

omdat je daadwerkelijk iets voor ze kunt betekenen.” <

“Ik heb heel bewust voor het verzekeringsvak gekozen, omdat mijn 
vader mij vaak vertelde dat de technische verzekeringswereld  het 
mooiste werk biedt dat er bestaat.”

SCHADEBOULEVARD
HOLLAND HERSTEL GROEP NEEMT ACTIVITEITEN 

TOTAAL SCHADEBEHEER OVER

Om de toenemende vraag naar bouwkundige herstelwerkzaamheden kwalitatief 

goed te blijven invullen zijn Holland Herstel Groep BV en Totaal Schadebeheer BV 

overeengekomen om de activiteiten van Totaal Schadebeheer BV per 1 januari 

2021 te integreren in de activiteiten van Holland Herstel Groep BV.

Zie verder onze website (06-01-2021)
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wijzijn to the point 

Een goed eindresultaat, voor álle partijen. Lagere  
kosten, lagere tarieven, snelle en effectieve behandeling. 

voor de mens achter de zaak.  

Als expert personenschade & aansprakelijkheid pakken 
pakken wij wij onze rol: hoogwaardig, actief en effectief, met oog  

expert personenschade & aansprakelijkheid 

To The Point Expertise; een multideskundig expertisebureau 
To The Point Expertise kijkt naar de mens in het dossier 
To The Point Expertise werkt snel, transparant en levert hoge kwaliteit 
To The Point Expertise werkt actief aan kostenreductie 

Wij zijn To The Point! 

 

 0161 228 990 
 www.ttpexpertise.nl 
 info@ttpexpertise.nl  

Lekkage?
Geen paniek...

www.lekkageservice.nl 040 29 28 170

Lekkage opsporen
zonder hak- en breekwerk

Lekdetectie Herstel Droogtechniek

i n z i c h t  m e t  u i t z i c h t
i n z i c h t  m e t  u i t z i c h t

E X P E R T I S E

Hulp bij elke
schade!

HLPC Expertise bv | Hefbrugweg 10 | 1332 AN Almere
Tel. +31 (0)36  7113453 | www.hlpc.nl  

• brand

• water

• bedrijfsschade

• inbraak

Wij ontzorgen en
staan uw verzekerde 

bij tijdens het 
gehele proces!

SAXION EN INSTITUUT FYSIEKE 
VEILIGHEID BUNDELEN 

KRACHTEN

Hogeschool Saxion en Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 

gaan de komende jaren nauw samenwerken. De kennis en 

expertise van Saxion en IFV op het gebied van veiligheid, 

crisisbeheersing en brandweerzorg leiden tot gezamenlijke 

onderwijsontwikkeling en toegepast onderzoek naar maat-

schappelijke vraagstukken. 

Zie verder onze website (09-02-2021) 
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                   COLUMN

Door neurowetenschapper Joke de Vries, eigenaar van BreinKennis

Fouten maken is 
menselijk. Of zijn ze 
ook te voorkomen?

Als je kijkt naar menselijke fouten, kun je een grove onderverdeling maken 

tussen fouten die voortkomen uit ‘bewuste’ en ‘onbewuste’ acties. Bewuste 

acties zijn bijvoorbeeld overtredingen en inschattingsfouten. Je maakt in 

deze gevallen niet bewust een fout, maar je neemt een bewuste actie die 

leidt tot een fout. Je houdt je bijvoorbeeld niet aan de maximum snelheid 

waardoor je uit de bocht vliegt. De onbewuste acties zijn weer onder te 

verdelen in vergissingen en onoplettendheden.

Aan al dit soort fouten liggen verschillende breinmechanismen ten grond-

slag, maar uiteindelijk hebben ze alle vier wel iets te maken met bewust 

en aandachtig handelen. Dus laten we eens kijken hoe bewustzijn en aan-

dacht werken in het brein.

Bewust handelen
Het deel van je brein waarmee je bewust handelt en keuzes maakt, is maar 

een heel klein gebied. Het is zo’n drie tot vijf % van je totale hersencapa-

citeit. Dit deel van je brein bevindt zich vooraan en wordt de Prefrontale 

Cortex (PFC) genoemd. Het is evolutionair gezien het nieuwste deel van 

je brein. Het is daarnaast het traagste deel én het gebruikt verreweg de 

meeste energie. Je stuurt met dit bewuste deel als het ware de rest van je 

brein aan. Maar parallel hieraan doet je brein ook van alles automatisch, 

ingegeven door interne en externe triggers. 

Het bewuste deel van je brein regelt waar jij je aandacht op richt. Je bent 

deels in staat om dit zelf te bepalen, maar interne en externe prikkels kun-

nen je aandacht ook afleiden. Er zit namelijk een soort poortwachter bij de 

PFC die zo zijn eigen ideeën heeft over waar jij je aandacht op zou moeten 

richten. Dat betekent dat jouw brein voor een deel zelf bepaalt waar jouw 

aandacht naartoe gaat. Als we dus geconcentreerd ergens mee bezig zijn 

kunnen we ineens afgeleid worden door iets, waardoor we onze aandacht 

er niet meer bij hebben en we een fout maken. Wanneer we fouten en on-

gevallen willen voorkomen, is de truc dus om te weten hoe je je bewuste 

brein goed gebruikt en hoe je dit soort interne of externe verstoringen 

voorkomt.

Energie
Om je bewuste brein goed te kunnen gebruiken is het goed om stil te staan 

bij het energieverbruik van je brein. Van je totale dagelijkse energie wordt 

ongeveer 20 tot 25% gebruikt door je brein. Je PFC is daarvan grootver-

bruiker. En naarmate de batterij gedurende de dag verder leeg raakt, ga je 

steeds slechter functioneren. Oftewel de kans op fouten neemt in de loop 

van de dag toe. Slaap je vervolgens ook nog eens slecht, waardoor je bat-

terij onvoldoende op kan laden, dan worden de problemen steeds erger. 

Overigens heeft chronisch slaaptekort (minder dan 6 uur slaap per nacht) 

dezelfde of nog ernstigere effecten.

Energietekort is een groot probleem in de huidige maatschappij. De hoe-

veelheid mensen met burnout- of vermoeidheidsklachten rijst de pan uit. 

En waarschijnlijk blijft dit alleen maar stijgen. Voor een deel heeft dit ermee 

Een ongeluk zit in een klein hoekje en in veel gevallen wordt een gebrek aan aandacht als oorzaak aangewezen. “Ik 

moest nog even snel…”. Medewerkers die verder uitstekend werk leveren, veroorzaken in een oogwenk een ongeval 

of schade. De neurowetenschappen geven inzicht in de werking van aandacht in het brein. Deze kennis helpt (bedrijfs)

ongevallen en schades te voorkomen.

te maken dat wij ons brein uitputten door de manier waarop we het gebrui-

ken. De hoeveelheid informatie die we te verwerken krijgen is sinds de ja-

ren 80 al vervijfvoudigd. We beginnen onze dag vaak met scrollen op social 

media of nieuwssites. Elk berichtje wordt door ons brein beoordeeld: ‘Moet 

ik deze informatie opslaan voor later?’. We zijn ons er niet van bewust maar 

scrollen is echt een uitputtingsslag voor ons brein. En dan begint de dag nog 

maar net. Een andere grote boosdoener is multitasken of switch tasken. Het 

wisselen tussen verschillende taken waarbij we ons bewuste brein gebrui-

ken kost onze batterij enorm veel energie. De verstoringen zijn, zeker in deze 

tijd, eindeloos.

Je brein goed gebruiken om fouten te voorkomen
Wanneer je je aandacht wilt verbeteren en zo fouten wilt voorkomen is het 

dus allereerst zaak om genoeg energie te hebben. Maar naast energietekort 

zijn er nog enkele andere aandachtsverslappers, namelijk interne en externe 

prikkels. Ons brein functioneert het beste wanneer we niet teveel, maar ook 

niet te weinig prikkels hebben. Wanneer het werk te saai en eentonig is dan 

verslapt onze aandacht. Werkzaamheden die zeer routinematig zijn en waar 

we weinig bij na hoeven te denken worden op de automatische piloot uit-

gevoerd. Meestal gaat dit goed, totdat er een kleine afwijking is en dan gaat 

het mis. Ons bewuste brein is namelijk niet betrokken bij dit soort routine 

werk en heeft dan tijd om af te dwalen. Wanneer er een afwijking plaatsvindt 

moet ons bewuste brein het snel overnemen, maar helaas is ons bewuste 

brein niet zo snel… dus gaat het mis. Het is verstandig om routinematig, 

voorspelbaar werk zoveel mogelijk te automatiseren. Een andere optie is om 

het werk minder saai te maken of te zorgen voor meer afwisseling.

capaciteit. Gemiddeld genomen passen er maar vier ‘items’ in. Wanneer wij 

ons dus zorgen maken over een ziek kind en nog twee acties proberen te 

onthouden, dan hebben we nog maar één plek over voor de taak waar wij 

mee bezig zijn. Zijn er meer dan vier items die je tegelijkertijd probeert 

actief te houden, dan gaan ze als het ware vechten om een plekje en zal 

er steeds een aantal het podium moeten ruimen. Wanneer dat hetgeen is 

waar je eigenlijk geconcentreerd mee bezig zou moeten zijn (zoals op het 

verkeer letten), dan neemt de kans op een fout of ongeluk ineens enorm 

toe. 

Tips om aandacht te verbeteren
Het beperken van de hoeveelheid verstorende prikkels is dus een goede 

manier om je aandacht te vergroten en zo bedrijfsongevallen en dus scha-

des te voorkomen. Voor externe prikkels helpt het om tijdens concentra-

tiewerk een rustige plek op te zoeken. Als dit niet mogelijk is dan kan een 

noise cancelling headphone een uitkomst zijn. Ook helpt het om zelf je 

notificaties zoveel mogelijk uit te zetten en hier ook afspraken over te ma-

ken met collega’s in dezelfde ruimte. Het gebruik van een mobiele telefoon 

in de fabriek, het magazijn, de bouw of elders op de werkvloer is ook af te 

raden. 

Wat interne prikkels betreft zou ik aanraden om zoveel mogelijk met to-do 

lijstjes te werken. Zie het als je externe geheugen. De week of dag begin-

nen met een duidelijke planning en prioriteitenlijst helpt ook gigantisch 

om je aandacht erbij te kunnen houden. Minder switchen tussen taken kun 

je voor elkaar krijgen door je taken zoveel mogelijk te clusteren. Bijvoor-

beeld eerst een uur e-mail beantwoorden, daarna telefoontjes plegen, ver-

volgens anderhalf uur geconcentreerd een verslag schrijven, etc. Beperk 

daarnaast de hoeveelheid tijd die je doorbrengt met scrollen en begin er in 

ieder geval niet je dag mee. En zorg tot slot voor voldoende pauzes (zonder 

beeldschermen!) en een goede nachtrust.

Het lastigste is misschien nog wel het piekeren. Wanneer je zorgen hebt 

zijn ze lastig uit te zetten. Probeer ze dan ook niet weg te drukken, dit 

maakt het vaak erger. Schrijf ze op of praat erover. Dat helpt.

Joke de Vries is neurowetenschapper en eigenaar van advies- en trainingsbureau BreinKennis. 
Door haar kennis over het brein praktisch toe te passen helpt zij organisaties succesvoller te 
worden. Zo helpt zij onder andere met het vergroten van de veiligheidsmindset en het verhogen 
van de veranderbereidheid van medewerkers.

Aandacht in je brein.

Kennis over de werking van 
het brein helpt (bedrijfs)
ongevallen en schades te 

voorkomen
Teveel prikkels daarentegen zijn ook weer niet goed. Ons brein is wat dat 

betreft een beetje een lastige klant. Teveel prikkels van buitenaf kosten ons 

brein teveel energie. Ons onbewuste brein moet dan te hard werken om te 

bepalen wat relevant is en wat niet. Denk bijvoorbeeld aan de kantoortuin. 

In zo’n omgeving wordt veel gepraat en heen en weer gelopen. Je wordt 

om de haverklap afgeleid doordat je onbewuste brein weer iets doorstuurt 

waarvan het denkt dat het relevant is. Zoals een telefoon die afgaat met de-

zelfde ringtone als die van jou, of collega’s verderop die het hebben over een 

project waar jij ook bij betrokken bent. 

Teveel interne prikkels kunnen ook een boosdoener zijn. In de volksmond 

hebben we dan veel aan ons hoofd. Bijvoorbeeld omdat we een to-do lijstje 

bijhouden in ons hoofd in plaats van het op te schrijven. Of omdat we ons 

zorgen maken om iets of iemand. Maar het eerder genoemde switchen tus-

sen taken hoort hier ook bij. Ons bewuste brein heeft maar een beperkte 
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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

Experts gecertificeerd Branddeskundige A
Erkend leerbedrijf

BIESBOER Expertise B.V.
Mosselaan 65

1934 RA Egmond aan den Hoef

Dag en nacht bereikbaar
Telefoon 072 - 506 30 33

E-mail: info@biesboerexpertise.com
Internet: www.biesboerexpertise.com
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Een jaar corona
Een jaar geleden brak corona uit. Geen van ons had vermoed dat de impact van het coronavirus zo groot zou zijn. Wat 

het coronatijdperk ons gebracht heeft? We stelden de markt een aantal vragen over de impact die corona heeft op ons 

persoonlijk, op de bedrijven waar we werken en op onze markt. Een deel van de antwoorden hebben we in deze rubriek 

opgenomen. De resterende antwoorden worden online gepubliceerd. De komende periode zullen we dan ook iedere 

week een ander bedrijf in de spotlight zetten. Benieuwd wie welk antwoord geeft? Bij ieder bedrijf hebben we alvast een 

datum vermeld. Wel zo gemakkelijk. Leest u straks mee?

Hans de Hoog  

Leeftijd:  57 

Bedrijf:  Lengkeek

Functie:  Algemeen directeur 

Sinds:  2010

Diensten van Corocor:

➥ Salvage na calamiteiten

➥  Projectcoördinatie

➥  Droging (vriesdrogen archieven, vacuümdrogen, ruimtedroging, ontvochtigen) na waterschade

➥  Industriële en maritieme reinging

➥  Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig)

➥  Data Recovery en Erasure

➥  Preventief en Maintenance

➥  NEN 1010 en 3140 keuringen

➥  Ontgeuring

➥  Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen

➥  Vochtmetingen / RVS metingen

Hulp nodig

bij brand- en

waterschade?

Bel Corocor!
0800 267 6 267

Het reinigen en reconditioneren van elektrische, 

elektronische en mechanische apparatuur na brand-, 

water-, chemische schade en productievervuiling

U kunt bij ons 

365 dagen 

per jaar en 

24 uur per dag

terecht!

Hoofdkantoor: Hermes 4 | 8448 CK Heerenveen | T: +31(0)513 767283 |  info@corocor.nl | www.corocor.nl

Nevenvestiging: Heemskesweg 4A | 9936 HG Delfzijl | T: +31(0)596 792004 |  F: +31 (0)513 767284 | M: +31(0)6 50122336 | info@corocor.nl |www.corocor.nl

TOP Expertise BV
Kantoor Rotterdam  / Kantoor Zwolle
telefoonnummer 010 - 31 33 940  
info@topexpertise.nl / www.topexpertise.nl  

Het hoogste niveau 

in schaderegeling en inspectie

gespecialiseerd in CAR/AVB voor bouw en infratechniek

Welke impact heeft corona op de branche?
Daar zitten binnen de expertisebranche behoorlijke verschillen in. Bij 
Lengkeek is het expertisewerk (brand, techniek, aansprakelijkheid, varia, 
specials) – geheel tegen de verwachtingen van maart 2020 in – min of meer 
op peil gebleven. De taxatiepoot heeft het met name bij de eerste lock-
down moeilijker gehad.   

Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke?
De moeilijkheden die de pandemie voor veel mensen en bedrijven brengt, 
maken het lastig om echt ergens positief over te zijn. Waar ik wel van onder 
de indruk ben, dat is de kracht en bereidheid tot omschakeling bij de men-
sen bij met name de eerste lockdown. De huidige situatie vergt nog eens 
veel veerkracht, en alhoewel de coronamoeheid toeslaat blijken mensen 
toch in staat door te zetten.
 
Heeft corona negatieve consequenties voor de branche?
Bij diverse bedrijven en branches binnen de expertisebranche is de omzet 
sterk gedaald en hier en daar ontstaat het beeld dat fysieke expertises min-
der nodig zijn. Niets is minder waar. Ja, veel zaken kunnen door beschikbare 
technologie vaker op afstand worden gedaan. Maar elke schadegebeurte-
nis die impact heeft op levens, mensen en bedrijven vraagt om persoonlijke 
aandacht. 

Benieuwd naar alle antwoorden van Hans de Hoog? Check onze website op 2 maart 
aanstaande.

Jeroen Fröhlich      

Leeftijd:  53 

Opleiding(en):  MBA aan: RSM

Bedrijf:  Sedgwick

Functie: CEO

Sinds:  2006

Welke impact heeft corona op de branche?
Ten eerste een grote verschuiving in soort en aantallen schaden; minder 
reiskilometers betekent bijvoorbeeld minder autoschaden en letsel. Ver-
minderde economische activiteit heeft hier ook invloed op, terwijl tegelij-
kertijd door het wegvallen van orders, tijdelijke sluiting en afzeggen van 
evenementen verzekeraars enorme claims binnen zien komen.

Tegelijkertijd merken we dat gezamenlijk bouwen aan de toekomst een 
stapje terug doet; video-calls zijn toch beperkt om echt diepgaand samen 
te werken. Vooral tijdens de eerste golf gingen veel bedrijven, begrijpelijk, 
in overlevingsmodus.

De laatste en wellicht belangrijkste is de impact op onze collega’s. We 
moeten er goed voor waken de saamhorigheid te blijven voelen, ook op 
afstand, en goed oog houden voor de stress en druk die thuiswerken, al dan 
niet met kleine kinderen, met zich meebrengt.

Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke?
Deze COVID-periode vergroot de negatieve én de positieve aspecten van 
het leven. Met alle beperkingen leer je ook dankbaar te zijn voor wat je 
wel hebt en kunt. Dit zit ook in de steun en samenwerking met klanten en 
collega’s. Begrijpelijkerwijs is het afgelopen jaar veel energie intern gericht 
geweest: proberen zo goed mogelijk deze fase te overleven. We staan als 
branche voor de keuze om de lessen van COVID te vertalen in een positieve 
ontwikkeling van samenwerking en oplossingen vinden die recht doen aan 
allen. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor verzekeraars.

Benieuwd naar alle antwoorden van Jeroen Fröhlich? Check onze website op 5 maart 
aanstaande.
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Welke impact heeft corona op de branche?
De impact van de coronacrisis op de branche is veelomvattend en tege-
lijkertijd deels nog onduidelijk. In de risicomodellen zal ongetwijfeld wel 
eens het woord pandemie zijn gevallen, maar dat we er daadwerkelijk mee 
moeten dealen, hadden weinigen gedacht. Economisch zijn er segmenten 
die hard worden geraakt met twijfel over de wijze waarop de toekomst kan 
worden vormgegeven. Polisvoorwaarden zijn aangescherpt met pandemie 
clausules om de verzekerbaarheid te borgen en tegelijkertijd moet er wor-
den meegedacht over oplossingen voor deze segmenten.

Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke?
Het is lastig om positieve consequenties te verbinden aan een pandemie 
met enorme impact op de maatschappij en de mensen. De branche heeft 
laten zien dat veerkracht en aanpassingsvermogen onderdeel is van de 
skills en dat samenwerken om de klappen op te vangen, zeker bij de ver-
zekerden, snel van de grond is gekomen. De verwachting is ook dat er een 
andere verdeling zal blijven tussen thuiswerken en op kantoor aanwezig 
zijn. Hoe die balans er uit gaat zien, is nog niet helder. 

Wat is het mooiste dat is voortgekomen uit het ‘coronatijdperk’?
Het ‘mooiste’ vind ik geen goede omschrijving. Als ik iets moet noemen, 
dan wel het besef dat het leven niet maakbaar is en je dus ook niet altijd 
aan het stuur kunt zitten. Je kunt wel richting en kracht geven aan de wijze 
waarop je omgaat met datgene wat je overkomt.  

Benieuwd naar alle antwoorden van Rob ter Mors? Check onze website op 9 maart 
aanstaande.

Fabian Franse   

Leeftijd:  42 

Bedrijf:  KakesWaal Expertise

Functie:  Lid Managementteam/

 Teamleider/Schade-expert

Sinds:  2018

Klaas Brand   

Leeftijd:  53 

Opleiding(en):  Rechten aan: Erasmus 

 Universiteit Rotterdam

Bedrijf:  VanderWal&Joosten BV

Functie:  Operationeel Directeur

Sinds:  2017

Francie Peters    

Leeftijd:  52 

Opleiding(en):  Rechten aan: Universiteit 

 Maastricht en Universiteit 

 Southampton

Bedrijf:  De Bureaus en Letsel 

 Opleidingen

Functie:  Directeur

Sinds:  2013 en 2019 (LO)

Rob Vis Dieperink     

Leeftijd:  64 jaar

Opleiding(en):  HBO aan: H.Z.V.S.

Bedrijf:  Corocor TR BV

Functie:  Directeur

Sinds:  september 2011

Robert Kruik   

Leeftijd:  43

Opleiding(en):  Bouwkunde en Register-

 Expert aan: Zadkine en het 

 NIVRE

Bedrijf: TOP Expertise BV

Functie:  Directeur/eigenaar en 

 bouwkundig schade-expert 

Sinds:  Expert sinds 2001, eigenaar sinds 2010

Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Als ik moet bedenken wat de coronacrisis ons heeft gebracht dan is het dat 
duidelijk gebleken is dat onze medewerkers flexibel zijn, (mee)denken in 
oplossingen en gemotiveerd zijn gebleven. We hebben echt met zijn allen 
de schouders eronder gezet.  
Als kersvers managementteam hebben we een snelle ontwikkeling door-
gemaakt die veel (zelf )vertrouwen geeft voor de toekomst.  Ook werd er 
op het gebied van ICT fors geïnvesteerd, waardoor zowel de binnen- als 

buitendienst in een stabiele automatiseringsomgeving prettig kon thuis-
werken. De coronacrisis heeft ons geleerd om anders naar bepaalde zaken 
te kijken. 
Omdat vanzelfsprekendheden wegvallen word je creatief en dat brengt 
mooie dingen voort. De eerste thuiswerkborrel was fantastisch, maar ook 
het gebruik van Teams is inmiddels heel gewoon geworden. Verder ben ik 
er trots op dat het binnen KakesWaal mogelijk is om ‘extra’ coronaverlof op 
te nemen.

Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
KakesWaal is een bedrijf dat het welzijn en de tevredenheid van zijn 
personeel ontzettend belangrijk vindt. De sociale bijeenkomsten moesten 
anders ingevuld worden, maar dit was simpelweg niet altijd mogelijk. We 
hadden gepland om vorig jaar met alle collega’s en hun partners naar Sail 
Amsterdam te gaan, maar helaas ging dat niet door. Ook het afscheid van 
een collega, vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd, 
hebben we anders vorm moeten geven. We hebben een vliegtuig met een 
banner erachter over zijn woonplaats laten vliegen, waarmee wij hem (op 
grote afstand) het beste hebben gewenst. Zonder corona hadden we dit 
waarschijnlijk nooit bedacht.  Daarnaast worden wij ook geconfronteerd 
met collega’s van wie familie of bekenden besmet blijken met het virus. 
Dit brengt uiteraard ook de nodige spanningen en onzekerheden met zich 
mee.

Benieuwd naar alle antwoorden van Fabian Franse? Check onze website op 12 maart 
aanstaande.

Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Hoewel ik dit niet direct wijd aan corona, groeien het werkaanbod en de 
omzet nog steeds gestaag. 

Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Het ontmoeten van collega’s en gezellig een vrijdagmiddagborrel drinken 
na een week hard werken zit er niet meer in. 

Welke impact heeft corona op uw collega’s/medewerkers?
Werktechnisch heeft corona niet of nauwelijks impact op onze medewer-
kers. Uiteraard valt niet te ontkennen dat corona voor iedereen impact 
heeft op zijn welzijn.

Benieuwd naar alle antwoorden van Robert Kruik? Check onze website op 16 maart 
aanstaande.

Welke impact heeft corona op de branche?
2020 was in maart even spannend, maar daarna is de werkstroom weer op 
gang gekomen en mogen wij ons gelukkig prijzen met een goede instroom 
van werk.

Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke? 
Het meest positieve is dat wij gezien hebben dat er andere mogelijkheden 
bleken te zijn om ons werk te doen. Fysieke contacten zijn onontbeerlijk, 
maar we hebben ook gemerkt dat videovergaderen een prima alternatief is 
dat zeer efficiënt werkt.

Hoe ziet u 2021?
Positief, er is altijd een moment dat de weg omhoog weer wordt ingezet. 
Zeker als wij het vergelijken met andere branches, dan is de verzekerings-
industrie nu redelijk stabiel gebleken en dat geeft rust en een goede blik 
voor de toekomst.

Benieuwd naar alle antwoorden van Klaas Brand? Check onze website op 26 maart 
aanstaande.

Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Wij zien dat achterstanden bij opdrachtgevers tijdens de coronaperiode zijn 
ingelopen, wat heeft geleid tot een toename van het aantal opdrachten. Als 
het gaat om onze medewerkers ben ik trots op de manier waarop zij zich 
door deze periode heen slaan; zij zetten zich ook in de thuiswerksituatie 
volledig in voor onze organisatie.

Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Dat moet nog blijken.

Welke impact heeft corona op uw collega’s/medewerkers?
Sommige van onze medewerkers hebben direct te maken gekregen met 
het virus. Hetzij omdat ze zelf ziek werden, hetzij omdat in hun nabije 
omgeving mensen getroffen werden. Ook zie ik dat het combineren van 
thuiswerken met scholing van kinderen zijn tol eist. Het sociale aspect van 
het werk is vrijwel volledig weggevallen. Dat valt veel medewerkers zwaar.

Benieuwd naar alle antwoorden van Francie Peters? Check onze website op 23 maart 
aanstaande.

Welke impact heeft corona op de branche?
Wij zien – gezien de verminderde economische activiteiten – dat ook de 
reinigingswerkzaamheden en het aantal calamiteiten zijn verminderd.

Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke?
Voor onze branche zijn er zeker ook positieve zaken, zoals desinfecterend 
reinigen en out-of-the-box denken over hoe je met elkaar kan blijven com-
municeren.

Heeft corona negatieve consequenties voor de branche?
Er zullen zeker binnen de branche banen verdwijnen i.v.m. het afnemen van 
de werkzaamheden.

Benieuwd naar alle antwoorden van Rob Vis Dieperink? Check onze website op 19 maart 
aanstaande.

Rob ter Mors   
Leeftijd:  57 

Opleiding(en):  Commerciële Economie 

 aan HBO en Advanced 

 Management Programme 

 aan: INSEAD Singapore

Organisatie:  Vereniging Nederlandse 

 Assurantie Beurs (VNAB)

Functie:  Uitvoerend Bestuurder

Sinds:  1 maart 2020

Marcel van Engelen  

Leeftijd:  61 

Bedrijf:  Trition BV

Functie:  Directeur

Sinds:  2009

Heeft corona negatieve consequenties voor de branche?
We ervaren dat een enkele keer een afspraak niet kan worden nagekomen 
doordat het projectadres coronaverdacht is.

Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Het is ons duidelijk geworden dat onze kantoormedewerkers ook thuis 
functioneel kunnen worden ingezet en er is ook meer begrip voor elkaar bij 
ziekmeldingen. De collegialiteit neemt toe. 

Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Hoewel marginaal, hebben we wel te maken met omzetverlies doordat 
projecten geen doorgang kunnen vinden.

Benieuwd naar alle antwoorden van Marcel van Engelen? Check onze website op 
30 maart aanstaande.
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Robin Langstraat     

Leeftijd:  44

Opleiding(en):  MBO elektrotechniek / HBO 

 Projectmanagement

Bedrijf:  AREPA

Functie:  Manager Preventive 

 Reconditioning

Sinds:  2009

Lex Verëll     

Leeftijd:  62 

Opleiding(en):  Rechten aan: Universiteit 

 van Amsterdam

Bedrijf:  Nh1816 Verzekeringen

Functie:  Directievoorzitter

Sinds:  maart 1981

Daniel de Swaan     

Leeftijd:  48 

Opleiding(en):  Economie aan: UvA

Bedrijf:  Meijers Assurantiën 

Functie:  CEO

Sinds:  Werkzaam bij Meijers vanaf 

 2005, huidige functie 

 vanaf 2019

Kees van Lambalgen     

Leeftijd:  41 

Opleiding(en):  MBO-Com / MBO-Bouw / 

 HBO-Bouw / Div overige   

aan:  HU – Utrecht + Diverse

Bedrijf:  Herstelpartner

Functie:  Eigenaar / Schademanager

Sinds:  2015

Roger van der Linden      

Leeftijd:  49

Opleiding(en):  Bedrijfseconomie aan: 

 Rijksuniversiteit Limburg

Bedrijf:  Van der Linden Advies-

 groep / Heilbron Groep

Functie:  Kantoordirecteur

Sinds:  1999

Kader Çelik      

Leeftijd:  39 

Opleiding(en):  Nederlands recht aan: 

 De Radboud Universiteit 

 Nijmegen 

Bedrijf:  KC Advocatuur & Letsel-

 schade 

Functie:  Oprichter en eigenaresse / 

 Advocaat

Sinds: 2012

Welke impact heeft corona op de branche?
Ten eerste heeft het een economisch effect door het verminderen van de 
bedrijvigheid. Dit zie je ook enigszins in het teruglopen van het aantal dos-
siers op het gebied van calamiteiten. Maar daarnaast is er ook een sociaal 
psychologisch effect omdat het element van elkaar fysiek ontmoeten via 
bijvoorbeeld bijeenkomsten, lunches of evenementen is komen te verval-
len terwijl de branche bij uitstek een People’s Business is. 

Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke?
Door het gedwongen thuiswerken zijn werkbare alternatieven ontstaan. Er 
werd ook veel meer een beroep gedaan op creativiteit. Zaken die voorheen 
gedaan werden ‘omdat we dat altijd al zo deden’ vereisten nu een hele an-
dere aanpak. In bepaalde opzichten is er ook een efficiency slag gemaakt. 
Kijk bijvoorbeeld naar de ‘verplichte’ online vergaderingen via Teams, Zoom 
of Skype.
De verminderde bedrijvigheid heeft naar mijn mening ook invloed op het 
aantal (industriële)claims. Ik zie een flinke afname van het aantal schades 
op dit gebied. Ik denk dat dit voor de verzekeraars een zeer positief effect 
heeft op de betreffende schadelast! 

Wat is het mooiste dat is voortgekomen uit het ‘coronatijdperk’?
De flexibiliteit, bereidwilligheid en saamhorigheid om er ondanks alle 
beperkingen toch een gezamenlijk succes van te willen blijven maken. Het 
glas is halfvol en je moet het zélf vullen.

Benieuwd naar alle antwoorden van Robin Langstraat? Check onze website op 2 april 
aanstaande.

Zijn er voor de branche ook positieve consequenties? Zo ja, welke?
Nh1816 Verzekeringen richt zich enkel op particuliere schadeverzeke-
ringen. Ik beantwoord deze vraag daarom graag vanuit dit perspectief. 
Verzekeringstechnisch hebben wij in 2020 een heel goed resultaat behaald. 
We zagen minder auto- en inboedelschades, omdat we zoveel in en om ons 
huis blijven en de auto veel stilstaat. Er wordt ook minder ingebroken. Voor 
klanten betekenen deze resultaten in ieder geval dat de premies dit jaar 
niet hoger worden. Mooi nieuws!

Heeft corona negatieve consequenties voor de branche?
Om bij deze vraag ook dichtbij onszelf te blijven: we zagen veel roye-
menten bij onze doorlopende reisverzekering, vanwege de beperkende 
maatregelen op reizen. Een logisch gevolg. Ook ontstonden er veel vragen 
bij verzekerden over de dekking van onze reisverzekering in relatie tot hun 
geboekte reis, die in veel gevallen niet door kon gaan. Dat zorgde voor veel 
druk op onze schadeafdeling. Dit gold ongetwijfeld ook voor vele andere 
particuliere verzekeraars. Maar door heldere, vriendelijke communicatie en 
veelgestelde vragen op onze website konden wij veel onzekerheid wegne-
men. Uiteraard met de hulp en deskundigheid van lokale adviseurs. 

Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
We hebben ervaren hoe flexibel we zijn bij Nh1816 én hoe betrokken al 
onze medewerkers bij het bedrijf zijn. 
Voor Nh1816 was thuiswerken voor de coronacrisis niet gebruikelijk. Dat 
veranderde in sneltreinvaart vanaf maart. We zijn van 0% naar bijna 100% 
thuiswerken gegaan, mede dankzij het snelle handelen en harde werken 
door collega’s op onze IT-afdeling. Maar natuurlijk is het ook gelukt dankzij 
het grote aanpassingsvermogen van alle medewerkers. Het werk liep ver-
volgens heel goed door. En nog steeds. We zijn dit jaar voor de veertiende 
keer uitgeroepen tot beste particuliere schadeverzekeraar van Nederland, 
in het Adfiz Prestatie Onderzoek. We behaalden een ongekend hoge NPS 
score van 90. Volgens veel financieel adviseurs steken wij er met kop en 
schouders bovenuit. Dat is een enorm compliment, vooral nu! Ik ben trots 
op al onze medewerkers, die zo betrokken zijn bij Nh1816 en ons hoge 
niveau kunnen waarborgen.

Benieuwd naar alle antwoorden van Lex Verëll? Check onze website op 6 april 
aanstaande.

Welke impact heeft corona op de branche?
In de huidige markt kijken verzekeraars kritisch naar premies en polis-
voorwaarden. De combinatie met de economische en maatschappelijke 
uitdagingen is in sommige gevallen lastig uit te leggen aan onze klanten. 
Bedrijven die hard geraakt worden door coronamaatregelen hebben daar 
minder begrip voor.

Wat zijn de positieve gevolgen van corona voor uw bedrijf? 
Ik ben verrast dat door de versnelde en gedwongen digitalisering sommige 
processen gestroomlijnder lopen. Eigenlijk gestroomlijnder en efficiënter 
dan voor het coronatijdperk. We ervaren een enorm momentum voor het 
doorvoeren van allerlei innovatieve digitale ontwikkelingen. 

Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
We werken allemaal zoveel mogelijk vanuit huis. Ons vak is een people’s 
business, dus deze manier van werken maakt het lastiger om nieuwe con-
necties te maken en bestaande te onderhouden. Dat geldt zeker ook voor 
het inwerken van nieuwe collega’s. Het bouwen van die persoonlijke rela-

ties is echt een kernwaarde van ons. Dat moeten we nu dus op een andere 
manier zien te doen. 

Benieuwd naar alle antwoorden van Daniel de Swaan? Check onze website op  april 
aanstaande.

Welke impact heeft corona op de branche?
De enorme onzekerheid die is veroorzaakt over de manier waarop het nu 
allemaal  verder zou verlopen. Zowel binnen de letselschade als daarbuiten. 
En onzekerheid is uiteraard geen prettig gevoel. Met name voor slachtoffers 
van letselschade, die naar mijn idee hierdoor dubbel zo hard geraakt zijn. 
Het aantal nieuwe zaken dat binnen is gekomen, is ten opzichte van vorig 
jaar niet verminderd. 

Heeft corona negatieve consequenties voor de branche?
De drukte bij verzekeraars en de regelmatige onbereikbaarheid van schade-
behandelaars veroorzaken irritatie bij cliënten aan wie je als belangen-
behartiger telkens maar weer moet uitleggen waarom het zo lang duurt. 
Daarnaast hebben de behandelingen van cliënten en de afhandeling van 
letselschadezaken uiteraard vertraging opgelopen. De revalidatietrajecten 
kwamen (deels) stil te liggen en operaties konden niet worden verricht. De 
huisbezoeken die geen doorgang meer kunnen vinden, waardoor het per-
soonlijke contact minder sterk is dan voorheen. Alles moet telefonisch of 
door middel van videobellen. Slachtoffers ervaren dit niet altijd als prettig 
en willen toch graag face-to-face hun verhaal kwijt. 

Wat is het mooiste dat is voortgekomen uit het ‘coronatijdperk’?
Het gevoel dat iedereen in feite in hetzelfde schuitje zit en dat we er met 
elkaar uit moeten komen. Dat bepaalde patronen, hoe onmogelijk dat 
voorheen ook leek, doorbroken konden worden door wederzijds begrip te 
tonen voor de ontstane situatie. 

Benieuwd naar alle antwoorden van Kader Çelik? Check onze website op 13 april 
aanstaande.

Welke impact heeft corona op de branche?
Op de branche heeft corona weinig impact, wanneer het gaat over het 
aanbod van werk. Schades blijven ontstaan en calamiteiten moeten 
worden gestabiliseerd. Het vraagt wel aanpassingen binnen de uitvoe-
ring van het werk, aan het aantal personen dat op een locatie aanwezig 
mag zijn, de aan- of afwezigheid van een verzekerde of gedupeerde zelf, 
et cetera. 

Wat zijn de negatieve gevolgen van corona voor uw bedrijf?
Wij kunnen geen negatieve zaken benoemen die impact hebben op onze 
bedrijfsvoering. We moeten anders plannen en anders communiceren, 
maar dat hoort bij de creativiteit van het ondernemen. 

Welke impact heeft corona op uw collega’s/medewerkers?
Er is soms wel sprake van een zekere mate van onzekerheid. Iedereen 
wil gezond blijven en de vraag blijft altijd wel of de personen op onze 
werkadressen wel gezond zijn. Houden ze zich aan de regels? Welke 
risico’s lopen wij dan? Dat is iets wat iedereen zich wel afvraagt. Daarom 
blijven we de regels benadrukken, zowel bij onze werkadressen als onze 
medewerkers. Leef gezond, wees verstandig!

Benieuwd naar alle antwoorden van Kees van Lambalgen? Check onze website op 16 
april aanstaande.

Welke impact heeft corona op de branche?
Los van eventuele financiële consequenties, heeft de branche laten zien 
wat ze waard is. Snel schakelen, constructief samenwerken in het belang 
van de klant. Coronaschades in het buitenland zorgen voor premiedruk bij 
internationale verzekeraars.

Wat is het mooiste dat is voortgekomen uit het ‘coronatijdperk’?
Binnen de bedrijfstak hoop ik dat de bereidheid tot samenwerking niet van 
voorbijgaande aard blijkt. Adviseurs/verzekeraars (Adfiz/Verbond) hebben 
snel en constructief samengewerkt en dat moeten we vasthouden. Verder 
denk ik dat we weer iets meer waardering hebben gekregen voor vele 
mooie dingen die we inmiddels als vanzelfsprekend zijn gaan zien.

Hoe ziet u 2021?
2021 wordt volgens mij een overgangsjaar voor ons allemaal. De eerste 
maanden zullen we nog door die zure appel heen moeten bijten om daarna 
weer perspectief te krijgen. Dat moet ons in een mooie uitgangspositie 
brengen om in de jaren daarna heel veel mooie dingen met elkaar te gaan 
doen!

Benieuwd naar alle antwoorden van Roger van der Linden? Check onze website op 20 
april aanstaande.
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EEN JAAR CORONA

BosBoon Expertise Eindhoven 
T +31 (0)40 - 264 73 33
E info.eindhoven@bosboon.nl

BosBoon Expertise Amsterdam
T +31 (0)20 - 261 07 77
E info.amsterdam@bosboon.nl

RVJ-BosBoon Expertise
T +31 (0)20 - 465 04 65
E info@rvjbosboon.nl

SAREC
Sales & Recovery
T +31 (0)20 - 261 07 77
E info@sarec.nl
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Aansprakelijkheid en 
Technische Varia

Monitoring Bouw en Infra
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BosBoon Expertise
BosBoon Expertise is een objectief en onafhankelijk expertisebureau op het gebied van 

Transport Goederen, Scheepsvaart en Techniek,  Personenschade, Monitoring Bouw 
en Infra, Brand, Aansprakelijkheid en Technische varia, Sales en Recovery, Regres en 

Schadebehandeling. Ons werkgebied is zowel nationaal als internationaal.

SCHADEBOULEVARD

UITBRAAK COVID-19 FLINKE WAKE-
UPCALL VOOR RISICOMANAGEMENT

ZIEKTEWETUITKERINGEN IN TWEEDE 
CORONAGOLF OPGELOPEN 

TOT 2,3 MILJARD EURO

Uit de Acture Virusmonitor blijkt dat de rekening van deze tweede corona-

golf voor de Nederlandse samenleving al tot 2,3 miljard euro is opgelopen 

aan ziektewetuitkeringen. In de Acture Virusmonitor publiceert Acture nu 

wekelijks een update van viruscijfers. 

Zie verder onze website (04-02-2021) 

Voor de uitbraak van de coronacrisis kwam een pandemie of een grote 

gezondheidscrisis bij 82% van de organisaties wereldwijd niet eens voor in 

de top tien belangrijkste risico’s. Daarnaast had 73% van de respondenten 

in de EMEA-regio geen plan klaarliggen voor een dergelijke situatie. 

Zie verder onze website (03-02-2021)

Piet van Dalen     

Leeftijd:  62 

Opleiding(en):  Restaurator  aan: ICN 

 Amsterdam (wat inmiddels 

 de UVA heet) 

Eigenaar:  Art Conservation Europe BV 

 en Art Salvage BV België en 

 Nederland

Functie:  Directeur 

Sinds:  1990

Welke impact heeft corona op de branche? 
In 2020 nauwelijks. Nu wordt het merkbaar doordat musea gesloten zijn, 
waardoor opdrachten stagneren.

Welke impact heeft corona op uw collega’s/medewerkers? 
Het vooral voorzichtig met elkaar omgaan en je aan de regels houden. 
Wij hebben overal extra ventilatie aangebracht om te zorgen dat er geen 
stilstaande lucht is en het virus zo snel mogelijk afgezogen wordt. Tot op 
heden hebben er geen besmettingen plaatsgevonden binnen ons bedrijf. 
Uiteraard draagt iedereen in de wandelgangen mondkapjes.

Hoe ziet u 2021?
Ik ben bang dat wij nog steeds rekening moeten houden met beperkingen 
en dat wij pas in 2022 weer wat vrijer kunnen zijn. En ik hoop dat wij onze 
club, de RABS, weer kunnen opstarten, want het is natuurlijk heerlijk om 
weer te netwerken en te borrelen. 
 
Benieuwd naar alle antwoorden van Piet van Dalen? Check onze website op 23 april
aanstaande.

CORONARELLEN EN VANDALISME: WELKE SCHADE IS VERZEKERD?
De materiële schade door de coronarellen van afgelopen maand loopt op 

tot in de honderduizenden euro’s per dag. Niet al die schade is verzekerd. 

Pricewise zet op een rij welke verzekeringen mogelijk uitkomst bieden bij 

de verschillende vormen van materiële schade.

In hoeverre de slachtoffers van coronavandalisme kunnen rekenen op 

schadevergoedingen is afhankelijk van de verzekeringen die ze hebben 

afgesloten. Er zijn verzekeraars die schade door grootschalige rellen niet 

uitkeren. Maar in het geval van de rellen van de afgelopen maand spreekt 

het Verbond van Verzekeraars van een ‘uitzonderlijke situatie’.

Zie verder onze website (29-01-2021)
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Michèle Hulsmann Naam:  Michèle Hulsmann   (30) |  Functie: Property underwriter | Studie: HBO rechten  |  Aan: Hogeschool van Amsterdam 
   |  Werkt bij:  Starr Europe Insurance Limited  |  Sinds: 1 november 2019

Waarom ben je property underwriter geworden?

Ik had vroeger altijd het gevoel dat werken heel suf en saai zou zijn. Tijdens 

het schrijven van mijn scriptie bij een Nederlandse verzekeraar kwam ik er-

achter dat werk eigenlijk heel leuk kon zijn als je de juiste mensen om je 

heen had. De verzekeringsmarkt biedt een leuke en goede verhouding tus-

sen gezelligheid en serieuze zaken. 

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden

Eerlijk, sociaal, betrokken, ambitieus en soms ietwat eigenwijs.

Welke eigenschappen van jou komen het best tot hun recht als property 

underwriter?

Sociaal en eerlijk. De brandverzekeringsmarkt is een hele sociale branche 

waarbij je wederzijds vertrouwen moet hebben in de personen met wie je 

zaken doet.

Wie is je grote leermeester?

Een specifieke leermeester heb ik niet, maar er zijn enkele leidinggevenden 

en collega’s die mij goed op weg hebben geholpen door de jaren heen. 

Worden jongeren in de verzekeringsbranche voor vol aangezien?

Jongeren worden met open armen ontvangen en vooral bij het bedrijf waar 

je werkzaam bent doet iedereen zijn best om alle kennis zo goed mogelijk 

over te brengen. Wat je wel merkt is dat jongeren zich wel eerst moeten 

bewijzen voordat ze ook door de markt als ‘volwaardige partners’ worden 

gezien. 

Favoriete app?

Whatsapp gebruik ik het meest, maar ‘s avonds op de bank zijn Facebook en 

Instagram toch ook wel goed vermaak. 

Welke  werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?

Er zijn heel wat werksituaties die ik hier zou kunnen beschrijven, maar als ik 

er één moet noemen, dan zou dat toch wel de situatie zijn waarbij – bij mijn 

vorige werkgever – opeens het werk neergelegd moest worden vanwege 

de Brexit. 

Toen de Brexit bekend werd gemaakt was dit natuurlijk een hele schok voor 

heel veel bedrijven. Dit was een tijd van veel onzekerheid en vooral heel veel 

uitzoekwerk. Deze situatie zou ik daarom ook kunnen beschrijven als zowel 

de meest negatieve als positieve werkervaring. Het was een tijd van onzeker-

heid, maar ik heb ontzettend veel geleerd over het opzetten van een ver-

zekeringsmaatschappij binnen Nederland en alles wat daarbij komt kijken. 

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

#samen

Ik denk dat dat wel de lading dekt van deze (corona)tijd.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Dit is een lastige. Er zijn namelijk zo ontzettend veel mooie plekken op de 

wereld. Waar ik altijd graag naar terug ga is Griekenland; vriendelijke men-

sen, zon en heerlijk eten.

Waaraan moet een goede collega voldoen?

Collegialiteit. Ik vind het belangrijk dat mensen er voor elkaar zijn en elkaar 

helpen. 

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

Dat ondernemers door bouwbedrijven of aannemers meer worden gewezen 

op de richtlijnen die verzekeraars hanteren ten opzichte van brandpreventie. 

Om een voorbeeld te geven: wij krijgen soms bedrijven aangeboden waar 

de zonnepanelen net zijn gelegd, maar waarbij ze geen rekening hebben 

gehouden met de richtlijnen die verzekeraars hanteren. Dit kan ertoe lijden 

dat bedrijven onverzekerbaar zijn terwijl ze juist denken het goed te doen. 

Waarom ben jij de verzekeringsbranche in gegaan?

De verzekeringsmarkt is een hele sociale en gezellige branche. Daarnaast 

krijg je als underwriter ook heel veel verschillende soorten bedrijven te zien, 

wat ook je eigen kennis weer vergroot. 

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?

Dat verzekeraars er alles aan doen om zo min mogelijk uit te betalen en zo-

veel mogelijk claims proberen af te wijzen. Juist het tegenovergestelde is 

waar. De intentie van verzekeren en in het verlengde daarvan van verzeke-

raars is dat je wordt geholpen en bijgestaan als het fout gaat. 

Een goede verzekeraar denkt juist mee met een klant en kijkt waar hij kan 

helpen binnen de dekking van de verzekering. Ook als er geen dekking is 

zijn verzekeraars vaak bereid advies te geven – voor zover dat kan – om een 

verzekerde (in de toekomst) te helpen.

Als je geen property underwriter was geworden, welk vak had je dan 

gekozen?

Geen idee, aangezien ik direct na mijn studie de verzekeringsmarkt in ben 

gerold. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. 

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?

We kunnen nog veel van elkaar leren. De senioren hebben veel (technische) 

kennis die jongeren vaak nog niet hebben door gebrek aan ervaring. Daar-

naast hebben de jongeren meer inzichten in de technologie van tegenwoor-

dig en hoe je efficiënter te werk kan gaan.

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 
Aantrekkelijk: de gezelligheid binnen de markt.

Onaantrekkelijk: de administratie die steeds groter wordt door alle 

compliance-checks en eisen ten aanzien van dossiervorming.

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

Vrienden van Amstel live, ruim een jaar geleden. 

    JONGE PROFESSIONALS
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    JONGE PROFESSIONALS

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?

Spice Girls. Daar was ik een groot fan van.

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?

Volgens mij wel. Verzekeringen hebben nog steeds een suf imago, dus dat 

trekt jongeren over het algemeen niet. Je ziet wel steeds meer initiatieven 

voorbij komen om de branche aantrekkelijker te maken voor jongeren, bij-

voorbeeld via stages en studiedagen. 

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

Het sociale karakter van deze branche. 

Wat weet nog niemand van je?

Geen idee, ik ben namelijk een vrij open boek. 

Wat is je favoriete restaurant?

Little V, heerlijk! 

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?

De komst van de coronaclausule en de angst onder verzekeringsmaatschap-

pijen voor een onbekend evenement, een pandemie. 

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

Eerste stap is genoeg ervaring opdoen en mezelf ontwikkelen, maar het be-

langrijkste is vooral om altijd met plezier naar je werk te gaan. 

Hoe voorkom je dat je ‘een grijze muis’ wordt?

Door mee te gaan met de tijd en niet te blijven hangen in ‘hoe het was’. 

Wat is je levensmotto?

Geniet van elke dag alsof het je laatste is. 

Wat is je favoriete sport?

Tennis blijft voor mij de leukste sport. 

Wat betekent de coronacrisis voor jou/jouw bedrijf?

De enige verandering is voornamelijk het thuiswerken en de communicable 

disease clausule. Verder gaat alles gewoon door, op de evenementen na. Het 

zou leuk zijn als dat straks allemaal weer een beetje opgepakt zou kunnen 

worden. 

Wat denk je dat de crisis voor de markt betekent?

Ik denk dat we economisch gezien nog wel een klap gaan krijgen. Veel on-

dernemers zullen een moeilijke tijd tegemoet gaan ben ik bang. 

Komen er mooie dingen uit voort? Zo ja, welke?

Gelukkig wel. Je ziet veel mooie initiatieven voorbij komen om elkaar en 

ouderen te helpen in deze tijd. Daarnaast is er ook meer aandacht voor de 

gezondheidszorg en gezondheid in het algemeen. 

expertise  |  waarderingen  |  bouwkundige opnamen  |  voor verzekerde

“Restoring confidence in your equipment.” 
Ook tijdens corona

                   COLUMN

Het jaar 2020 zal voor iedereen de geschiedenisboeken ingaan als het jaar 

van het coronavirus, COVID-19. Ook voor een wereldwijde specialist in 

technische reconditionering na calamiteiten, zoals AREPA. Daarnaast voert 

AREPA preventief onderhoud uit aan technische installaties en apparatuur 

om uitval en daarmee bedrijfsstilstand te voorkomen. En ten slotte keurt én 

inspecteert AREPA elektrische installaties. Ik kijk in deze blog in vogelvlucht 

terug op de effecten die COVID-19 heeft gehad op onze bedrijfsvoering.

Net als de rest van de samenleving heeft AREPA direct nadat corona zich 

aandiende maatregelen getroffen met betrekking tot het coronavirus. 

Zo hebben wij gelijk een Europees veiligheidsprotocol opgezet en uitge-

rold voor zowel het kantoorpersoneel als de technici. Onze doelstelling 

was om binnen de kaders van de overheidsrichtlijnen werkzaamheden 

uit te blijven voeren voor onze opdrachtgevers. Brand- of waterschade 

houdt namelijk géén rekening met het virus! En dus is het er ons alles 

aan gelegen om –  wanneer bedrijfskritische apparatuur schade heeft 

opgelopen – opdrachtgevers zo snel mogelijk weer up and running te 

krijgen. De veiligheid van onze medewerkers én die van de opdrachtge-

ver staat daarbij echter wel altijd centraal.

AREPA volgt daarom voortdurend de aanbevelingen en richtlijnen van 

het RIVM en de Rijksoverheid. Wij vragen dit ook uitdrukkelijk aan onze 

opdrachtgevers en de andere aanwezige bedrijven op de werklocaties. 

Zo vult onze opdrachtgever voordat de werkzaamheden zullen worden 

uitgevoerd eerst een COVID-19 vragenlijst in.

Zoals onze Technical Operations Director Netherlands Jesse van Leer-

sum vaak aangeeft is er geen kant-en-klare werkwijze voor het uitvoe-

ren van de werkzaamheden. Maatregelen worden namelijk genomen op 

basis van de specifieke situatie op locatie. Op de locatie zijn onze Team-

leiders en/of de Technisch Managers het corona-aanspreekpunt voor zo-

wel opdrachtgever als onze eigen medewerkers. Onze leidinggevenden 

zijn hierin proactief en schatten samen met onze opdrachtgevers in hoe 

de risico’s beperkt kunnen worden. Hierbij hanteert AREPA het uitgangs-

punt dat de blootstelling bij niet-proces gerelateerde zaken minimaal 

is. Denk hierbij aan de overlegmomenten, de koffie- en lunchpauzes en  

de wachtmomenten. Verder passen wij onze werkmethodes aan om 

zoveel als mogelijk ‘met afstand’ te kunnen werken waarbij de nodige 

hygiëne-maatregelen in acht worden genomen. Zo reizen onze technici 

met mondkapjes op en zijn er per project extra vervoersmiddelen ingezet 

om zo ook in de voertuigen voldoende afstand te kunnen garanderen. 

Ook werd er bij een groot project tijdelijk een extra loods gehuurd voor 

het creëren van meer werkruimte voor onze specialisten.

In Nederland werden we in het eerste kwartaal voor het eerst gecon-

fronteerd met het coronavirus. Een confrontatie waarbij de omvang en 

consequenties voor ieder van ons ongekend bleken te zijn. In de hierop 

volgende maanden is AREPA in staat geweest zich aan te passen aan de 

nieuw ontstane noodzakelijke werkwijze rondom corona. Door door-

dacht, flexibel en vooral op een verantwoorde wijze onze protocollen 

hierop aan te passen, heeft AREPA zonder onderbrekingen zijn dienstver-

lening kunnen continueren. Hierdoor hebben veel gedupeerden, (contra)

schade-experts en verzekeraars van onze diensten gebruik kunnen blij-

ven maken, óók tijdens de onzekere periode waarin het coronavirus – he-

laas nog steeds – regeert.

Maar alle aanbevelingen en richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid 

bieden ook voordelen. Doordat er minder personeel aanwezig is op de 

locaties van opdrachtgevers konden de inspecteurs van AREPA Inspexx 

bijvoorbeeld veel sneller de elektrische installaties keuren én inspecte-

ren, hetgeen de totale doorlooptijd van de werkzaamheden natuurlijk 

ten goede kwam.

AREPA kan terugkijken op een bewogen jaar, maar met de nodige extra 

aanpassingen kon de continuïteit van de bedrijfsvoering desondanks 

goed geborgd worden. Voor zowel AREPA als onze opdrachtgevers.  

“Restoring confidence in your equipment”. Altijd. Dus ook tijdens corona.  

Door Aschwin Falck, Sales Manager bij AREPA 
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BRANCHEORGANISATIE | RISICOMANAGEMENT

Dit artikel wordt u 
aangeboden door Adfiz

110
JAAR

Goed risicomanagement werkt door 
tot in de haarvaten van een bedrijf

De stap van het inventariseren van risico’s en daar passende verzekeringen voor adviseren naar risico’s analyseren en 

helpen managen is voor de onafhankelijke financieel adviseur een logische stap, zo wordt vaak beweerd. En toch, de vele 

goede voorbeelden daargelaten, lopen nog niet alle adviseurs er, om uiteenlopende redenen,  echt warm voor. Hoe komt 

dat? Wat is ervoor nodig om die adviseurs wél te bewegen tot deze stap? Waarom is dat zo belangrijk? En wat levert het 

uiteindelijk op? Dennis van der Steen zocht het uit in het kader van zijn afstuderen voor de master Risicomanagement aan 

de Universiteit Twente.

Dennis bestiert samen met zijn broer Adviesbureau Van der 

Steen, een risicoadviesbureau dat in 2002 door vader Mar-

tien is opgericht. Het bureau adviseert ondernemers over 

hoe om te gaan met risico’s in de meest brede zin van het 

woord. Dennis: “Dat gaat dus verder dan verzekeren. Verze-

keren kan weliswaar de uitkomst van een advies zijn, maar 

het is slechts één van de vele smaken die er zijn om met  

risico’s om te gaan.” Om de onafhankelijkheid van de risico-

adviezen te borgen, adviseren en bemiddelen de broers niet 

zelf in verzekeringen. Daarvoor werken ze samen met ver-

zekeringsadviseurs. “Als onze adviezen leiden tot een verze-

keringsbehoefte begeleiden wij de klant naar een adviseur 

die dan het verzekeringsadvies en de bemiddeling voor zijn 

rekening neemt”, verduidelijkt Dennis. “We houden wel al-

tijd zelf de regie en zoiets als een schademelding handelen 

we ook altijd zelf af. Wij zijn immers het aanspreekpunt voor 

onze klanten. Deze werkwijze hanteren we overigens voor 

alle expertise die we inschakelen, zoals juristen of notaris-

sen.” 

De waarde van risicomanagement 
Voor zijn masterthesis onderzocht hij hoe risicomanage-

ment van toegevoegde waarde kan zijn voor de adviseur 

en hoe dit vervolgens door de adviseur naar de praktijk ver-

taald kan worden. Dennis: “Veel adviseurs zijn nog vooral ge-

richt op het verzekeren in plaats van objectief naar het risico 

te kijken en daar de voor die ene specifieke klant best pas-

sende beheersmaatregel bij te adviseren. Ze weten vaak wel 

dat ze – vanuit een risicomanagementgedachte – de klant 

ook kunnen adviseren om risico’s uit de weg te gaan, ze te 

accepteren als daar (financiële) ruimte voor is of ze te ver-

kleinen door preventiemaatregelen te treffen, maar ze doen 

het nog te weinig.” 

Volgens Dennis is dit niet uit onwil, want het gros van de 

adviseurs is gemotiveerd om met risicomanagement aan 

de slag te gaan, maar ze weten niet goed hoe dit in een 

gezond businessmodel te gieten. “Dat komt ook omdat de 

meeste klanten niet openstaan voor een dergelijk advies 

van de adviseur die hen tot voor kort uitsluitend over verze-

keringen adviseerde. Ze verwachten en willen zelfs niet dat 

de adviseur hen bij het maken van de juiste strategische of 

tactische keuzes helpt. Zo puur bezien valt dat ook best te 

begrijpen. Want heb jij als adviseur de kennis om voor een 

aannemer de keuze te maken om wel of geen extra perso-

neel aan te nemen? Of om te beoordelen of het rendabel is 

om – ik noem maar wat – een graafmachine aan te schaffen? 

Natuurlijk niet! Maar daar gaat het ook niet om.”

Het gesprek aangaan met ondernemers 
Waar het volgens Dennis bij risicomanagement wél om gaat, 

is om het gesprek aan te gaan met de ondernemer; om hem 

uit te dagen, te prikkelen en aan het denken te zetten. Van 

der Steen: “Bij goed risicomanagement gaat het erom een 

sparringpartner te zijn voor de ondernemer door de juiste 

vragen te stellen: Heb je over drie maanden ook nog werk 

voor die extra werknemer? Is het niet verstandiger een 

graafmachine te huren? Hoe heb je de inkoop geregeld? 

Wat doe je als die ene leverancier wegvalt? Wat zijn de be-

langrijkste oorzaken voor verzuim? En ga zo maar door. En 

onthoud ook: je hoeft als adviseur niet overal het antwoord 

of de oplossing op te weten. Het enige wat wel belangrijk 

is, is dat je risico’s signaleert, deze benoemt, de klant ervan 

bewust maakt en er vervolgens samen eens goed induikt, al 

dan niet met behulp van een specialist. En dat je daarin dan 

het voortouw neemt. Want als risicomanagementadviseur 

ben jij de risicoleider. Jij bent de aanjager en initiatiefnemer 

om de klant rond de tafel te brengen met specialisten uit je 

netwerk.”

Praktijkgerichte invalshoek 
Maar hoe krijg je de klant zo ver dat hij inziet dat hij zijn ad-

viseur kan inschakelen bij het beantwoorden van de vraag 

hoe om te gaan met bepaalde risico’s? Met andere woorden 

hoe verkoop je deze dienst? “Dat blijft een lastige”, beaamt 

Dennis. “Wat uit mijn onderzoek naar voren is gekomen, is 

dat de meeste klanten niet zitten te wachten op een puur 

theoretische invalshoek; complexe modellen werken niet. 

Wat wél werkt is een praktijkgerichte invalshoek. Dat komt 

enerzijds veel meer binnen bij de klant. En anderzijds staat 

het natuurlijk ook heel dichtbij de dagelijkse praktijk van de 

adviseur. Dus ja, kom maar met voorbeelden en anekdotes.” 

Ter illustratie haalt hij een voorbeeld aan van een klant die 

erg afhankelijk was van één toeleverancier: “Hoewel hij de 

kans daarop niet groot achtte, zou deze klant een heel groot 

probleem hebben als die leverancier weg zou vallen. Ik heb 

hem ertoe kunnen bewegen een traject in te gaan om die af-

hankelijkheid langzaamaan terug te brengen. Toen de leve-

rancier jaren later daadwerkelijk wegviel, heeft hij daar wel 

een tikje van gehad, maar dat stond niet in verhouding met 

wat er was gebeurd als hij alles bij het oude had gelaten.”

Dennis van der Steen

De meeste klanten zitten niet 
te wachten op een puur 
theoretische invalshoek; 
complexe modellen werken niet 

Dennis vervolgt: “Adviseurs hebben over het algemeen een 

erg goed contact met hun klanten. Daardoor beschikken ze 

over een schat aan informatie over hun klanten, zowel za-

kelijk als privé. Daar moeten ze gebruik van maken bij risi-

comanagementadvies; het kan namelijk zo veel opleveren. 

Zowel voor de klant als voor de adviseur zelf. Want als risi-

comanagement goed wordt ingezet, werkt dat door tot in 

de haarvaten van een bedrijf. De ondernemer gaat dan op 

den duur merken dat het contact met zijn leveranciers be-

ter wordt, productielijnen efficiënter worden, medewerkers 

zich gelukkiger voelen, de omzetten stijgen enzovoort. Ook 

de adviseur levert het veel op. We leven in een door digitale 

ontwikkelingen dynamische en snel bewegende wereld. Het 

voortzetten van de traditionele werkwijze kan een bedrei-

ging zijn. Door nu de transformatie te maken, zorg je ervoor 

dat je ook in de toekomst nog bestaansrecht hebt.” <
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  JONG GELEERD OUD GEDAAN 

Neem je werk en je vak serieus, 
maar neem jezelf daarin niet te 
serieus

Dat Erik Janssens (66) gepassioneerd is over verzekeringswerk moge blijken uit het feit dat hij bijna een halve 

eeuw puur en alleen in de verzekeringen heeft gewerkt. Hij startte in 1972 zijn loopbaan in de co-assurantie op de 

verzekeringsafdeling bij de AMRO bank. Sinds 2003 werkt hij als Commercieel Manager Property bij Allianz. Op de valreep 

spraken we hem over zijn loopbaan. In mei gaat hij namelijk met pensioen.

Door Helena Broekema

Hoe ben je in de verzekeringswereld terecht gekomen?
Mijn vader had een stukadoorsbedrijf. Af en toe kwam er wel eens een verze-

keringsman langs en die kon daar heel leuk over praten. Zodoende heeft het 

mijn interesse gewekt. Na de mavo ben ik aan het werk gegaan bij de AMRO 

bank. De eerste drie maanden heb ik van alle bank afdelingen een beetje 

kunnen proeven. Daarna koos ik ervoor om de verzekeringen te doen. Daar 

schrokken ze wel van want niemand wilde dat.

Als je niet in de verzekeringen was beland, welk vak had je dan 
gekozen?

Dat weet ik eigenlijk niet. Je hele carrière is eigenlijk vaak een pad vol met 

toevalligheden. Ik ben wel altijd een autogek geweest, misschien had ik dat 

ook leuk gevonden. Het werken in de sales en de commerciële hoek ligt mij 

wel.

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Om maar met de deur in huis te vallen, verzekeringen heeft in het algemeen 

bij het publiek een saai imago. Het is gewoon geen sexy product. En dat 

doen we onszelf ook aan. We moeten het belang en de toegevoegde waarde 

van verzekeringen meer naar voren brengen.

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
De meest hectische en rare tijd is de eeuwwisseling geweest. We hadden 

te maken met het millennium probleem waarbij iedereen bang was dat de 

wereld zou vergaan omdat computers het niet meer zouden doen. Dat was 

een en al chaos en een hele rare situatie met veel dekkingsproblemen en 

onverzekerde risico’s.

 

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
Ik vind dat de uitoefening van het echte vak de laatste jaren onder druk is 

komen te staan. Bij verzekeraars en makelaars gaat er veel tijd naar proces en 

it. Ik denk dat we meer aandacht moeten hebben voor de kern van ons vak. 

Dat vind ik de laatste jaren ondergesneeuwd. Bij verzekeraars en makelaars 

is er decennia lang aan het kosten knopje gedraaid en ergens rond 1995 is 

men gestopt met het regelmatig laten instromen van nieuwe mensen. Een 

gevolg daarvan is dat er een tekort aan jonge mensen is. Er lopen in ons vak 

dan ook heel weinig veertigers rond. Als er binnen de verzekeringsbranche 

vacatures vrijkomen, zie je dat we mensen bij elkaar weg plukken. Nu mer-

ken we een kleine verbetering, maar we hebben daarin nog wel een inhaal-

slag te slaan.

Een verandering waarvoor we jongeren bijvoorbeeld heel hard nodig heb-

ben is het vernieuwen en implementeren van nieuwe systemen. In de ver-

zekeringsbranche werken we in de basis veelal nog met oude systemen en 

die moeten we vernieuwen. Jonge mensen kunnen zich die veranderingen 

sneller eigen maken dus hebben we ze echt nodig.

 

Wat moet blijven zoals het is?
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor preventie van risico’s. Er 

wordt actiever geïnspecteerd en aangestuurd op preventie en risicoma-

nagement. Het is belangrijk dat we dat vasthouden, want de laatste jaren 

hebben we ook wel zachte markten gekend. Toen de premies omlaag gin-

gen, keken diverse partijen niet meer goed naar risico’s. Nu doen we dat be-

ter en dat moet zo blijven.

 

Waaraan moet een goede collega voldoen?
Het is belangrijk om samen te werken met iemand die een enthousiaste uit-

straling heeft. Iemand moet het vak willen leren. En zeker in het zakelijke 

circuit vind ik het belangrijk dat iemand goed kan communiceren. Humor 

vind ik ook heel belangrijk, je moet jezelf vooral niet te serieus nemen.

Ik heb ooit aan het begin van mijn loopbaan voor een baas gewerkt die zei: 

verzekeringen is niet leuk, maar je kunt het wel leuk maken. En dat geldt 

eigenlijk voor alles. Het is maar net welke draai je er zelf aan geeft.

 

Werk je liever met ouderen of met jongeren?
De mix is leuk. Ouderen kunnen van jongeren veel leren omdat zij handig 

zijn met systemen en procesmatig denken. En ouderen kunnen hun vaktech-

nische bagage overdragen aan jongeren.

 

Wat kunnen jongeren leren van senioren?
De vaktechnische ervaring. Zien dat een ervaren senior rust uitstraalt bij het 

opereren in zijn vakgebied. Alles moet tegenwoordig uitdagend en vluchtig 

zijn, daarom wisselen mensen makkelijk van baan en soms zelfs van vakge-

bied. Ik hoop dat dat de komende tijd wat gaat veranderen en jonge mensen 

de tijd nemen om zich te specialiseren in een bepaald vakgebied. Daar is 

namelijk echt behoefte aan. Maar het duurt een x aantal jaren voor je dat 

hebt opgebouwd.

 

En andersom?
Jongeren zijn wat meer ingesteld op procesmatig denken en werken met 

systemen. Ik denk dat ze eraan zullen wennen dat de verzekeringswereld 

steeds meer data gestuurd gaat worden. Je ziet dat er door verzekerings-

maatschappijen steeds meer wordt gekeken naar de cijfers. Er is nu natuur-

lijk ook gewoon meer data beschikbaar dan vroeger. Die mix van over meer 

data beschikken en de ervaringen van seniors zijn echt allebei van belang. 

Daarom is het ook goed om nieuwe mensen aan te nemen maar misschien 

wel met een ander functieprofiel. 

Voor wie ben jij grote leermeester?
Ik hoop dat ik mijn ervaring goed kan overdragen aan de jongeren op mijn 

afdeling. Maar zoals gezegd, leer ik ook van hen. Als je alles al eens hebt mee-

gemaakt is het handig om je kennis te delen op de afdeling.

 

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk?
Het aantrekkelijke in mijn vak vind ik de contacten die je hebt met klanten, 

verzekeraars en makelaars en het commercieel opereren. Daar haal ik mijn 

energie uit.

Ik ben minder goed in het procesmatig werken waar de jongeren zo goed in 

zijn. Andere seniors zullen dat ook herkennen. Dat heeft te maken met een 

generatiekloof. Ik kom uit de tijd van de kaartenbakken en tegenwoordig 

heb je allerlei tools om processen in bij te houden. Daar ben ik gewoon niet 

zo handig in. Maar ik doe het allemaal maar wel eventjes!

 

Waar verbaas je je over?
Over de passieve houding die de schade verzekeringswereld op sommige 

onderwerpen aanneemt. We hollen dan achter de feiten aan. Ik heb wel eens 

de indruk dat we het ons in die situaties allemaal maar laten gebeuren voor-

dat we in actie komen. Ik zou graag willen dat we dan ook een stap naar 

voren zetten en ons actief en betrokken opstelden bij veranderingen. We 

weten bijvoorbeeld dat er een energietransitie aan zit te komen en dat we 

allemaal van het gas af moeten. De energiesector en de klant zijn daar volop 

mee bezig. Daar moeten we als branche nu al stappen in zetten en niet pas 

wanneer het al te laat is. Ik denk hierbij ook aan de discussie over zonnepa-

nelen en preventie waar we een beetje achter de feiten zijn gaan aanlopen. 

Meer op de voorgrond treden draagt bij aan het verbeteren van het imago 

van verzekeringen.

Erik Janssens werkte bijna 50 jaar in het vak. Hij is momenteel Commercieel Manager 
Property bij Allianz.

Je carrière is vaak een pad 
vol toevalligheden

We moeten meer aandacht 
hebben voor de kern van 
ons vak 

Wat is je favoriete bijeenkomst?
Beurzen waren vroeger mijn favoriet. Daar zag je elkaar en had je het idee 

dat je met z’n allen bij hetzelfde bedrijf werkte.

 

Wat is het mooiste dat je hebt bereikt in het vak?
Ik ben er trots op dat ik met een mavo diploma en hard werken aan een leuke 

job gekomen ben. Ik heb die kans gekregen en heb ook in die zin mijn alge-

mene bijdrage geleverd in polis- en examencommissies etc.

Wat zou je nog willen bereiken in het vak?
In mei ga ik met pensioen, dus ik ga eerst eens helemaal niets doen.

Wat is je levensmotto?
Neem je werk en je vak serieus, maar neem jezelf daarin niet te serieus. Kijk 

er met afstand, humor en een knipoog naar. Je hebt het daardoor meer naar 

je zin en je bent een aangenamer mens voor je omgeving. <
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SCHADEBOULEVARD

OPRICHTING REGRESBUREAU 
LETSELSCHADEPUNT.NL 

GRENSOVERSCHRIJDEND KLIMAAT-
PROJECT DUITS COVESTRO EN 

NEDERLANDS NPRC

IKEA SCHIKT MET KLANTEN NA 
ONTSTOPPER IN FLES HANDGEL

AON BEËINDIGT ZAKELIJKE RELATIE 
MET DE TRUMP ORGANIZATION

Verzekeringsmakelaar Aon beëindigt zijn zakelijke relatie met de Trump 

Organization, zo schrijft het Amerikaanse Insurance Journal. De Trump 

Organization bestaat uit hotels, luxe (kantoor)gebouwen en golfbanen van 

de Trump-familie die door de zonen van de Amerikaanse oud-president, 

Eric en Donald, worden geleid.

Zie verder onze website (15-01-2021)

Per 1 december 2020 is regresbureau LetselschadePunt.nl (LPN) gestart. 

LPN ondersteunt slachtoffers en hun werkgevers bij het verhalen van de 

financiële gevolgen van letselschade.

Zie verder onze website (15-01-2021)

Ikea in Haarlem heeft de klanten schadeloosgesteld die vorig jaar 

mei gewond raakten toen ze hun handen dachten te ontsmetten met 

desinfecterende handgel bij de ingang. In werkelijkheid bleek er goot-

steenontstopper in de fles te zitten, per ongeluk verkeerd bijgevuld 

door een schoonmaker. 

Zie verder onze website (21-01-2021)

De binnenvaart coöperatie NPRC gaat samen met de Duitse polymeren-

producent Covestro een deel van hun vloot op de Rijn ombouwen naar 

waterstofschepen. Doel is een klimaat neutrale transportroute op de Rijn-

Alpencorridor en zo invulling geven aan de Europese ‘Green Deal’.

Zie verder onze website (04-02-2021)

DBC EN DE BUREAUS STARTEN SAMEN 
HET HERSTELPORTAAL

ACHMEA DOET BELEGGINGEN IN OLIE- 
EN GASSECTOR VERDER IN DE BAN

VOERTUIGDIEFSTAL DAALT, MAAR 
AANDACHT BLIJFT VEREIST

ECCLESIA GROUP VERWERFT 
MEERDERHEIDSBELANG IN XOLV 

EYE EN AON’S CYBER EXPERTS SLAAN 
DE HANDEN INEEN

ÖZLEM ADSIZ START TENSIZ

Herstelspecialist DBC en multidisciplinair expertisecentrum de Bureaus 

gaan de krachten bundelen en starten een nieuw initiatief in de letselscha-

debranche: Mijn Herstelportaal. 

Zie verder onze website (06-01-2021)

Aon’s Cyber Solutions, onderdeel van risico- en verzekeringsadviseur Aon, 

en EYE lanceren een praktische en betaalbare cyberoplossing voor het mkb. 

Zie verder onze website (08-01-2021)

Op 1 januari jl. is herstelcoach Özlem 

Adsiz, samen met zakenpartner Tarik 

Sbai, Tensiz gestart. Tensiz is gespecia-

liseerd in re-integratie, arbeidsdeskun-

dig advies, mediation, herstelcoaching 

van ongevalsslachtoffers met een 

bi-culturele achtergrond en trainingen 

voor partijen die te maken hebben 

met medewerkers of slachtoffers die 

uit andere culturen komen. 

Zie verder onze website (12-01-2021)

Achmea heeft zijn beleggingsbeleid 

per 1 januari 2021 verder aangescherpt: 

beleggingen in vervuilende en CO
2
-

intensieve bedrijven worden verder 

afgebouwd. Bedrijven die meer dan 5% 

van hun omzet halen uit kolen, de win-

ning van teerzandolie, arctische olie of 

arctisch gas of uit schalieolie of -gas, sluit 

Achmea voortaan uit.

Zie verder onze website (14-01-2021)

Het totale aantal gestolen personenvoertuigen is gedaald met 9,5%. Perso-

nenauto’s van drie jaar oud en Volkswagens worden het meest gestolen. 

Zie verder onze website (01-02-2021)

Per 1 februari 2021 is Xolv, gevestigd in Den Bosch, onderdeel geworden 

van Ecclesia Nederland, waartoe ook Concordia de Keizer, EBC Nederland, 

Veerhaven Assuradeuren, Gebr. Sluyter, Finance & Insurance en Sibbing 

Adviesgroep behoren. 

Zie verder onze website (02-02-2021)
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RUBRIEKSCHADETRANSFERS

Fred Vonk is per 1 januari 2021 teruggekeerd naar Markel 
Nederland in de functie van Senior Acceptant Bedrijfsaanspra-
kelijkheid. Fred heeft zijn oude functie weer opgepakt nadat 
hij een jaar bij een andere verzekeraar werkzaam is geweest. 
Fred is zijn carrière gestart als underwriter bij Ansvar Verzeke-
ringen, waarna hij ruim negentien jaar heeft gewerkt bij Delta 
Lloyd en later bij Markel International. 
 
Nina Rosenthal is door de Ledenraad van FOCWA unaniem 
gekozen tot nieuw bestuurslid van de vereniging. Sinds 1 
september jl. is zij actief als Commercial Director van Belron 
in Nederland en verantwoordelijk voor Marketing & Sales 
van Carglass® en voor het portfolio management van de 
drie Nederlandse Belron labels: Autotaalglas, Carglass® en 
GlasGarage. 

Edwin Gruttering (l) heeft per 1 januari jl. 
Sander Kernkamp (r) opgevolgd als CEO ABN 
AMRO Verzekeringen. Edwin startte zijn loopbaan 
bij ABN AMRO Verzekeringen en sinds 2015 was 
hij General Manager van VIVAT Schade.

Arjan Bos treedt per 8 april a.s. terug als CEO van TVM ver-
zekeringen. Arjan is trots per 1 september 2021 een gezond 
en toekomstbestendig TVM achter te laten. Na bijna drie 
decennia werkzaam te zijn geweest bij TVM is het voor Arjan 
en TVM tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan.
 

Maritiem experts David Hurdle (r.) en Olger Koop 
(l.) zijn toegetreden tot expertisebureau de Haas 
| van Oosterhout. Beiden hebben baanbrekende 
studies verricht. Daarnaast worden ze ingeroepen als 
deskundigen bij afmeerongevallen, hydrodynamische 
interacties tussen schepen en brengen ze een breed 

pallet aan computersimulatie technieken met zich mee.

IN MEMORIAM

Eind 2020 is Kees Dekker, firmant van KakesWaal, met 
pensioen gegaan. Om dit te vieren is zijn woning versierd, 
is er ontbijt en diner aan huis verzorgd en zijn er cadeaus 
aangeboden vanuit het personeel en de directie. Kees heeft 
ruim 26 jaar zijn bijdrage geleverd aan de groei, ontwikkeling 
en kwaliteit binnen KakesWaal.

Jos Heuvelman is voor twee jaar benoemd tot voorzitter van 
het vaste comité voor toezichtconvergentie van de European 
Securities and Markets Authority (ESMA) en van het Senior 
Supervisors Forum.

Barbara Enthoven is sinds 1 januari jl. als kennisexpert in 
dienst bij Movir. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen van 
dienstverlening en content rond preventie.
 
Emma Koote (26) is 1 december 2020 gestart als Financieel 
Adviseur Particulier Binnendienst bij O.V.M. De Onderlingen 
U.A. Emma komt uit de retail, maar ontdekte dat de verze-
keringswereld haar de uitdaging geeft waar ze naar zocht, 
‘omdat je je continu moet blijven ontwikkelen’. 

Per 1 januari jl. is Michel van Elk benoemd tot lid van de 
Raad van Commissarissen van Scildon N.V., Waard Leven N.V. 
en Waard Schade N.V. Michel heeft o.a. gewerkt als CEO ING 
Investment Management Europa en als CEO van Nationale-
Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Esther Dusseldorp is per 1 januari jl. benoemd tot labeldi-
recteur Tulpenfonds. Esther is afkomstig van ActivaSZ. Bij 
het Tulpenfonds heeft Esther de verantwoordelijkheid om 
de organisatie verder uit te bouwen, zodat er geen enkele 
zelfstandige in Nederland onverzekerd rondloopt.

Leo Mulder (l.) heeft na bijna veertig jaar een stap 
terug gedaan binnen BELFOR (Nederland) B.V.
Met ingang van 1 januari 2021 heeft Vincent Talle 
(r.) het stokje overgenomen van Leo en acteert BEL-
FOR onder zijn bezielende leiding. Leo zal echter 
een prominente rol blijven spelen binnen BELFOR. 

Na 3,5 jaar gewerkt te hebben binnen CED-Forensic en CED-
Vitality is Rob Pamboer begonnen aan een nieuwe uitdaging 
binnen CED. Hij is benoemd tot Product Account Director.

1 januari jl. is Bart Hoogstad in dienst getreden bij Arntz | 
van Helden bv. Als Senior Surveyor werkt hij aan het opbou-
wen van een portefeuille voor met name logistieke aanspra-
kelijkheid en Transport/Goederen. Bart is eerder al werkzaam 
geweest als schade-expert en keert nu – na een korte onder-
breking als claimsmanager bij verzekeraar Navigators – weer 
terug in de expertisewereld. 

Inez Tol is 1 januari jl. in dienst getreden bij Starr Europe 
Insurance Limited als Senior Property Underwriter. Inez heeft 
altijd al passie gehad voor het verzekeringsvak en duikt graag 
in een risico om het om te zetten naar een maatwerkoplos-
sing voor de klant.

Bij Andriessen Expertise Groep trad per 1 januari 
Chantal Siegert (l) in dienst als aansprakelijkheids- 
en personenschadedeskundige, Julia Schraa (r)
maakte de overstap van SRB-Rasenberg naar An-

Jan Brinkman, industrieel manager bij Dolmans Cala-
miteiten Diensten, is overleden. Met enorme bewon-
dering en respect voor de manier waarop hij zijn strijd 
tegen zijn ziekte heeft gestreden, was helaas de tijd 
gekomen om afscheid te nemen.
Jan heeft meer dan 18 jaar voor Dolmans gewerkt. Hij 
pakte zijn werk met veel gedrevenheid, verantwoor-
delijkheidsgevoel en passie op. Hij deed altijd dat ene 

stapje extra voor de klant en wist elk project tot een succes te maken. 
Als collega was hij meewerkend en trots op Dolmans. Hij zat boordevol 
ideeën en dacht altijd mee om de dienstverlening te verbeteren.

Dik van Velzen is na een kort ziekbed overleden. Dik 
was programmamanager bij NIBE-SVV, waarvoor hij al 
43 jaar werkte. Hij heeft niet alleen veel voor de organi-
satie betekend maar ook voor de verzekeringssector in 
het algemeen. Hij was een echte vakman die zich met 
hart en ziel voor zijn werk en zijn sector inzette. 
Dik kenmerkte zich door zijn enorme schat aan kennis 

en ervaring en wilde deze ook graag delen met anderen. Hij was voor 
een groot aantal mensen in de branche een klankbord en een mentor. 
Hij werd daarom door velen binnen de verzekeringsbranche gerespec-
teerd en gekend. Met hem is een icoon binnen de branche heengegaan. 
Wij zullen zijn kennis, ervaring, humor en bescheidenheid erg missen. 
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vraag van klanten voor meer geïntegreerde dienstverlening, 
een commerciële rol binnen de directie noodzakelijk was voor 
verdere groei en ontwikkeling. 

Per 1 januari jl. is Jurjen Witte na 15 jaar teruggetreden uit de 
directie van Vanderwal & Joosten BV. Jurjen blijft als schade-
expert verbonden aan het expertisebureau dat gespeciali-
seerd is in complexe technische en letselschades. Klaas Brand 
is ruim een jaar geleden in de directie gestapt en neemt 
Jurjens taken over.

Tony Stam versterkt sinds 15 januari 2021 het team van De 
Vacature Makelaar als Relatiemanager. Met dertig jaar erva-
ring in de financiële dienstverlening is hij dé aangewezen per-
soon om de relaties van De Vacature Makelaar te bedienen. 

1 januari jl. is Dennis Rombouts gestart als commercieel 
manager bij Midglas. Dennis startte zijn carrière in de ver-
zekeringsbranche in 2009. De laatste vier jaar werkte hij als 
zelfstandig consultant.

Na 33 jaar actief te zijn geweest als directeur en partner 
binnen Klap Verzekeringen, heeft Frank Hoffmans deze werk-
zaamheden neergelegd en zal hij alleen nog als commissaris 
en aandeelhouder bij Klap Verzekeringen betrokken zijn.

Intercultureel expertisecentrum Inter Focus heeft per januari 
2021 Nafize Şener aangesteld als directeur. Nafize brengt 25 
jaar ervaring mee op het gebied van bemiddeling met cliën-
ten naar werk en re-integratie en vitaliteit. Ze zal vanuit het 
Inter Focus kantoor in Rotterdam werkzaam zijn.

Per 1 maart wordt Bastiaan Krol (38) benoemd als Directeur 
Schadeverzekeringen bij Meijers. Bastiaan gaat leidinggeven 
aan de afdelingen Brand, Transport & Motorrijtuigen, Aanspra-
kelijkheid en Schadebehandeling. Hij heeft meer dan 13 jaar 
ervaring in de verzekeringsbranche, waarvan zeven jaar bij 
Achmea en zes jaar bij Allianz.

Alex Broers heeft vanuit TVM Verzekeringen de overstap ge-
maakt naar HIJINK Advocaten, waar hij als letselschade-expert 
aan de slag is gegaan. In 1996 startte hij als letselschadespe-
cialist bij Hoge Huys Schadeverzekeringen. Hij heeft lange tijd 
aan verzekeraarszijde gewerkt en ruime ervaring opgedaan in 
de afhandeling van letselschade en overlijdensschade.

Vanaf 1 februari versterkt Jessica Lijzer het Casualty team bij 
MS Amlin als Proposition Underwriter GTPL (AVB) en Specialist 
Underwriter Pharma. Na haar studie werkte Jessica onder an-
dere als relatiebeheerder voor VLC, was zij actief als relatiebe-
heerder Groot Zakelijk en verrichte zij werkzaamheden op het 
gebied van inkoop- en productmanagement bij Mevas B.V. 

Yinhua Cao treedt per 1 mei 2021 terug als Chief Financial Of-
ficer en lid van de Raad van Bestuur van Athora Netherlands 
N.V. Hij startte zijn carrière in de financiële sector bij PwC in 
1998. Bij Anbang was Yinhua Managing Director van Anbang 
Asset Management Hong Kong en Finance Director van de 
Anbang Insurance Group.

SCHADETRANSFERS

driessen Expertise. Hildo Kleijn Molenkamp nam na 26 jaar 
afscheid en geniet inmiddels van zijn pensioen.

MS Amlin Insurance SE heeft per 1 februari Herbert Baeten 
benoemd tot Chief Underwriting Officer voor de divisies 
Property and Casualty. Herbert brengt meer dan twintig jaar 
ervaring in de verzekeringsindustrie mee. Tot voor kort was hij 
werkzaam bij Aon. Hij werkte eerder bij Ethias Insurance, AIG 
en Zurich Insurance.

Per 1 januari 2021 is Frank van der Lugt in dienst getreden 
bij HBS Expertise waar hij als bouwkundig schade-expert aan 
de slag is gegaan. Frank is in 2009 in de expertisebranche 
begonnen als bouwkundig schade-expert bij DEKRA. In 2019 
heeft hij de overstap gemaakt naar het team Major & Complex 
Loss van Sedgwick. 

Op 1 januari jl. is Commercieel Directeur van de DSV Assu-
rantiegroep Dick Schröder met pensioen gegaan. Dick is 44 
jaar in de verzekeringsbranche werkzaam geweest. De laatste 
dertig jaar was hij verbonden aan DSV.

Per 1 januari 2021 heeft Sietze van der Velde de dagelijkse 
leiding van BELFOR Technology overgedragen aan Arnoud 
Klaren, waarbij Sietze hem zal ondersteunen. Arnoud, bekend 
als onderdeel van het salesteam binnen BELFOR (Nederland) 
B.V., heeft de afgelopen 2,5 jaar BELFOR Technology breder op 
de kaart gezet.

Allianz Partners Benelux heeft per 1 januari jl. Ward 
Hameryck aangesteld als nieuwe Head of Sales Benelux. 
Ward Hameryck startte zijn loopbaan als accountmanager bij 
AGF, het huidige Allianz Benelux. 18 jaar en vele managemen-
trollen later lijkt het dus alsof de spreekwoordelijke cirkel rond 
is.

Troostwijk Expertises heeft zijn bouwkundig schade-expertise 
team versterkt met de komst van Martin Jansen (40). Martin 
werkte eerder bij een bouwkundig adviesbureau en DEKRA 
Experts. Bij Troostwijk Expertises is Martin onderdeel van 
het multi-gedisciplineerde team dat ondersteuning biedt en 
klanten adviseert bij het vaststellen en afwikkelen van bouw-
kundige schades.

Per 1 januari is Nancy Matos bij Riskpoint begonnen als Se-
nior Underwriter M&A. Nancy heeft 17 jaar ervaring als M&A 
en Corporate advocaat in zowel Nederland als de Verenigde 
Staten. Bij Riskpoint Nederland werkt zij samen met Nathan 
Ostrander, waardoor er momenteel twee underwriters in 
Nederland werkzaam zijn in deze niche van de verzekerings-
branche.

Amlin Insurance SE (MS AISE) heeft Sandra van der Wielen 
benoemd als Head of Human Resources. Sandra brengt meer 
dan twintig jaar ervaring in HR-management met zich mee. 
Ze was werkzaam als Head of HR bij Merck voor België, Neder-
land en Luxemburg. Daarvoor werkte Sandra bij AIG/Chartis 
in België.

Na invulling van diverse rollen binnen Sedgwick is Jack de 
Klerk nu benoemd als Commercieel Directeur van Sedgwick 
Nederland. Het afgelopen jaar werd duidelijk dat met de 

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.
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e. info@timcotrading.nl
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Per 1 februari jl. heeft Diny de Neef zich 
aangesloten bij Ard Korevaar Personenschade. 
Diny heeft ruim 40 jaar ervaring als perso-
nenschade-expert/belangenbehartiger. Zij is 
NIVRE-Register-Expert en daarnaast gecertifi-
ceerd MfN mediator. 

 Per 1 januari 2021 is Achmed El Hani (30) 
in dienst getreden bij BosBoon Expertise als 
schade-expert ATV. Achmed werkt al enkele 
jaren in de verzekeringsbranche, waaronder 
als schadebehandelaar bij een assurantiema-
kelaar en een grote woningcorporatie. 

1 februari trad Wim Toren in dienst bij Sedg-
wick als Senior Personenschade Expert team 
Hoogeveen. Hij heeft sinds 1993 bij verzeke-
raars gewerkt als letselschadebehandelaar 
en is al tweemaal eerder in dienst geweest bij 
rechtsvoorgangers van het huidige Sedgwick.

Armand Hoftijzer is per 1 februari benoemd 
tot Director bij MarshBerry International, de 
Europese tak van het Amerikaanse MarshBer-
ry. Armand startte zijn loopbaan als strategie-
consultant bij de Boston Consulting Group. 
Hij was directeur grootzakelijk bij Nationale-
Nederlanden en na de overname van Delta 
Lloyd bracht hij Nationale-Nederlanden terug 
in de co-assurantiemarkt.

Burghgraef van Tiel verwelkomt Frederik 
Marinissen (31) in het risico-inspectieteam. 
Afgelopen jaren was Frederik als inspecteur 
werkzaam en stelde onder andere MJOP’s op 
voor VvE’s op basis van de NEN2767. Na vier 
jaar heeft hij besloten om zijn werkterrein 
verder te vergroten.

Mr. Inge Sanders is per 1 januari 2021 
toegetreden tot het Management Team van 
de Andriessen Expertise Groep. Inge heeft 
ruime managementervaring opgedaan in 
haar voorgaande functies en heeft zich in de 
afgelopen twee jaar veel beziggehouden met 
het bedrijfsonderdeel AVUS Nederland. 

Met ingang van 1 februari jl. is het team van 
HLPC Expertise BV uitgebreid met de komst 
van Jack Voorwalt. Jack heeft zijn sporen in 
de reconditioneringswereld verdiend binnen 
de calamiteiten sector als operationeel mana-
ger bij de Dolmans Groep. 

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

Christel van den Berg, die momenteel nog 
Senior Underwriter is bij Corins, zal vanaf 1 
april aanstaande het property team van HDI 
versterken als Senior Underwriter.
Christel is altijd als (Senior) Underwriter Pro-
perty werkzaam geweest. Zij vervulde deze 
functie bij respectievelijk  Generali, Fortis en 
diens rechtsopvolger Amlin Europe, wederom 
Generali en laatstelijk bij diens rechtsopvolger 
Corins.
 
Sinds 1 februari jl. vervult Marc Streefland 
(b) de rol van Manager Property & Enginee-
ring Lines (NL) en Gydo van Rheenen (o) de 
rol van Manager Financial Lines (NL) binnen 
Zurich Benelux. Marc werkt sinds 2017 bij 
Zurich en heeft ervaring opgedaan met alle 
klantgroepen die de verzekeraar in Nederland 
bedient. Gydo begon in 2017 en hij heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling 
van de Zeker Zurich-propositie, leidend op 
het gebied van bestuurdersaansprakelijk-
heidsverzekeringen. 

Jan van den Berg wordt per 13 april 2021 
benoemd tot voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van Achmea. Hij beschikt 
over ruime bestuurlijke en toezichthoudende 
ervaring in de internationale verzekerings-
markt, onder andere opgedaan bij NN, AXA 
en Prudential.

Op 1 januari is Aafke van Klinken (34) begon-
nen als personenschade-expert bij Sedgwick 
in Rotterdam. Binnen de letselschadebran-
che heeft Aafke sinds de afronding van haar 
studie ervaring opgedaan bij een verzeke-
ringsmaatschappij. Verder is ze bij twee kan-
toren in de belangenbehartiging werkzaam 
geweest als letselschadeadvocaat. 

Per 1 februari is Marko Jongkind de gele-
deren van VanNiekerkCieremans Advocaten 
komen versterken. Marko werkt sinds 2006 als 
advocaat. Tot 1 februari 2021 was hij (als Asso-
ciate Partner) werkzaam bij Van Traa Advoca-
ten, daarvoor bij Van Randwijck Advocaten en 
SRK Rechtsbijstand.

Op 15 januari is Henk Vrieling (foto), vesti-
gingsmanager van de Hoogeveense vestiging 
van Dolmans Calamiteiten Diensten, na 18 
jaar met pensioen gegaan. Hij werd vooral 
gewaardeerd om zijn persoonlijk leiderschap 
en prettige karakter. André Barelds volgt 
hem op. André heeft al ruim twintig jaar werk-
ervaring binnen de reconditioneringstak van 
Dolmans en kent het vak door en door.

SCHADETRANSFERS COLOFON

Wil je bij jouw volgende transfer ook vermeld worden in 
het SCHADE magazine? 

Stuur jouw (pers)bericht met foto naar onze redactie: 
redactie@schade-magazine.nl. 

T 030 204 10 90
E info@letselopleidingen.nl

Letsel Opleidingen staat voor betaalbaar, verfrissend en 
verdiepend onderwijs. Daarom starten wij binnenkort met het 
vernieuwde opleidingshuis Midden Zwaar Letsel, waar jij 

met jouw inzet en onze expertise binnen 1 maand je 
diploma kan halen! De opleiding is een combinatie van 

zelfstudie en Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) onder 
leiding van een bekwame docent. De opleiding kent drie 

pijlers; kennis, vaardigheden en externe deskundigheid. Aan 
bod komt onder andere rekenkundig advies, herstelcoaching, 

medisch- en arbeidsdeskundig advies en een grote 
hoeveelheid casuïstiek!

Bij het vernieuwde opleidingshuis 
Middel Zwaar Letsel haal jij je diploma in 1 maand!

Bekijk ons actuele aanbod op letselopleidingen.nl

GRATIS VOORLICHTINGSDAGEN
Woensdag 10 maart 2021 // 10:00 - 12:30 uur

Vrijdag 2 april 2021 // 14:00 - 16:30 uur
Dinsdag 18 mei 2021 // 10:00 - 12:30 uur
Vrijdag 18 juni 2021 // 14:00 - 16:30 uur

Aanmelden kan via onze website
letselopleidingen.nl/programma

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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Al
w

ay
s B

y 
Yo

ur
 S

id
e.

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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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

HET MEDISCH TRAJECT EN DE LETSELSCHADE-
AFHANDELING BETER MAKEN. DAAR GAAT SEDGWICK VOOR


