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Heb jij een coronial? Alsnog van harte gefeliciteerd! En ben
jij in staat om te quarantannen? Dan werk je vast niet met
een laptop. Of je zit veel aan de telefoon. Hoewel ik van tijd
tot tijd toch weer eens probeer te quarantannen gaat me dat
niet goed af. Helaas. Daarvoor moet ik teveel op mijn laptop

werken. www.lekkageservice.nl
Een locktail tijdens het werk sla ik over, maar
een
040
quarantini na werktijd? Kom maar door!
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Leuk hè, met taal bezig zijn? En ik ben niet de enige die er
plezier aan beleeft om met taal te spelen. Die creativiteit
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

om nieuwe woorden te bedenken en de wens om origineel
te zijn heeft ons Nederlanders in coronatijd meer dan 800
nieuwe woorden opgeleverd. Wel mooi, want mijn woordenschat groeit met de dag.
Naast coronagerelateerde woorden – het woord quarantannen heb ik voor het eerst in de column van Barbara Enthoven gelezen – staan er in deze editie nog veel meer – voor
mij – nieuwe, vakgerelateerde woorden. Zo ben ik een aantal extreem lange, nieuwe woorden tegengekomen van
maar liefst 33 tekens en méér. Let er maar eens op. Leuk voor
scrabble of galgje. Je wint geheid.

• Technische reconditionering, van alle
apparaten en machines

Je zou denken dat ik inmiddels alles al eens gehoord of ge-

• Schimmelverwijdering en Kanalenreiniging

valt er nog veel te leren. Om zomaar twee onderwerpen uit

• Desinfectie service

deze editie te belichten: wist je dat bij vrijwel elke schade

Polygon is de eerste klimaat neutraal
gegarandeerde schadehersteller van Nederland.

lezen had. Maar nee. Ik leer nog dagelijks. Ook inhoudelijk

gefaalde techniek in combinatie met de ‘factor mens’ een
rol heeft gespeeld? En wist je dat sommige rijhulpsystemen
de kans om betrokken te raken bij een ongeval zelfs met
twee derde verlagen ten opzichte van auto’s zonder zo’n rijhulpsysteem? Die systemen kunnen de schadelast dus

24/7 bereikbaar

enorm drukken. En nu maar hopen dat coronaracers ook

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

over dit soort systemen beschikten.
www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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25 jaar KakesWaal:

Nicolle Jetten, die sinds 2013 in dienst is bij KakesWaal als
bouwkundig expert, sluit zich hierbij aan: “Door de persoon-

“Zonder betrokken mensen
begin je niets”

lijke aandacht voelt iedereen zich op zijn plek. Ook al bestaan er verschillende bestuurslagen, niemand voelt zich beter dan de ander; we zitten op hetzelfde level. Als het goed
gaat met onze medewerkers, gaat het goed met ons bedrijf.
De medewerkers weten goed waar KakesWaal voor staat en
dit waarborgt de kwaliteit.”

Het MT is geselecteerd op DNA
En dat is belangrijk, want KakesWaal is fors gegroeid en is

KakesWaal biedt sinds jaar en dag hulp als onafhankelijk dienstverlener op het gebied van Expertise, Waarderingen,

nog steeds groeiende. Directeur en aandeelhouder Dick de

Bouwkundige opnamen en Contra-Expertise. KakesWaal beleeft dit jaar, in zijn huidige vorm, het 25-jarig bestaan.

Boer: “Aangezien we gestaag doorgroeien en de continuïteit

Wij spraken in het clubhuis van het door KakesWaal gesponsorde Friendship Sports Centre – een centrum waar 25

willen bewaken, is het belangrijk om een goed functione-

verschillende sporten worden aangeboden aan kinderen en jongeren met een beperking – met Algemeen Directeur

rend MT te hebben. De vier mensen die we hebben aangesteld passen bij het DNA van KakesWaal. Ze snappen wat

Dick de Boer en leden van het managementteam van KakesWaal Expertise Fabian Franse, Nicolle Jetten en Vincent

wij als organisatie willen brengen. Het zou namelijk zonde

Langenhuizen.

zijn als datgene verloren zou gaan wat KakesWaal de afge-

Door Chantal Buursema en Cindy van der Helm

lopen decennia zo zorgvuldig heeft opgebouwd, namelijk

Fotografie: Photo by Ang

dat de kern van waaruit keuzes worden gemaakt ‘menselijke
Vincent Langenhuizen: “Korte lijnen en efficiëntie, dat kenmerkt
KakesWaal.”

betrokkenheid’ is!” Ook de MT-leden zijn blij met het ver-

onze eigen dossiers in behandeling. Dat is van groot belang

nieuwe functie uit te voeren. Nicolle: “Ik had een enorme

om feeling te houden met het vak”, begint Fabian Franse

drive om meer te betekenen voor het bedrijf. Ik wilde een

trots. Al twintig jaar is hij werkzaam in de expertisebranche,

helpende hand bieden aan collega’s en zo meer betrokken

zowel als schade-expert als in leidinggevende functies bij

zijn. Het was dan ook heel fijn dat dit door de directie werd

andere expertisebedrijven. In januari 2020 werd hij, samen

opgemerkt en dat we zodoende gesprekken konden star-

met Vincent Langenhuizen, Nicolle Jetten en Karin van Die-

ten. Want ook dat is KakesWaal: oog voor de wensen van

pen, benoemd tot lid van het Managementteam van Kakes-

werknemers.

trouwen dat ze hebben gekregen van de directie om hun

Waal Expertise. Fabian, Vincent en Nicolle geven daarnaast
leiding aan het team van schade-experts en Karin is verantwoordelijk voor Finance en HR.

Menselijke organisatie
Boven het MT staan Dick de Boer en Gerrit de Vries die samen de directie vormen van de organisatie, die in totaal uit
zo’n 50 medewerkers bestaat. Vincent, die sinds een jaar of
twintig werkzaam is als schade-expert: “We zorgen ervoor
dat het bedrijf uit zo weinig mogelijk lagen bestaat. Korte lijnen en efficiëntie, dat kenmerkt KakesWaal. Fabian en ik komen vanuit grote organisaties. Het verschil is dat medewerkers bij KakesWaal meer betrokken worden bij het bedrijf.
Het is een kleiner bedrijf waar medewerkers gezien worden,
letterlijk en figuurlijk.”
Met het in januari 2020 geïnstalleerde MT heeft KakesWaal continuïteit geborgd. Van links naar rechts het MT van KakesWaal Expertise: Vincent Langenhuizen, Nicolle Jetten,
Fabian Franse en Karin van Diepen.

www.schade-magazine.nl

als een ‘menselijke organisatie’ die tijd en aandacht besteedt

De oorsprong van het landelijk opererende bedrijf ligt ruim

nagementteam (MT) gecreëerd met als doel de continuïteit

aan de klant. Vincent vervolgt: “Bij KakesWaal staat de mens

honderd jaar terug. En al die tijd is de insteek van het bedrijf

van het bedrijf te waarborgen.

centraal. Natuurlijk zijn dat ook de verzekerde, de verzeke-

nauwelijks veranderd, namelijk kwalitatief onderscheidende

4

Het is dan ook niet gek dat KakesWaal vooral bekend staat

raar en de tussenpersoon, maar in eerste instantie gaat dit

dienstverlening met als uitgangspunt een menselijke aan-

“Het allermooiste aan onze directeuren en MT-leden is dat

over onze medewerkers. Een tevreden medewerker heeft

pak. Sinds 2020 zijn de verschillende afdelingen van Kakes-

we stuk voor stuk met onze voeten in de klei staan. Wij stu-

het naar zijn zin, iets wat uiteindelijk leidt tot tevreden klan-

Waal opgedeeld in losstaande entiteiten. Ook is er een ma-

ren dan wel de mensen aan, maar hebben ook nog steeds

ten.”

Karin van Diepen is verantwoordelijk voor Finance en HR binnen
KakesWaal.

www.schade-magazine.nl
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deze systemen geïnvesteerd. Het is een App die we zelf ont-

len naar een nog hoger niveau en hoe kunnen we KakesWaal

wikkeld hebben en die constant in ontwikkeling is. En dat

voort laten bestaan als straks de directie de pensioenge-

gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Maar het wérkt! Met

rechtigde leeftijd heeft bereikt? Daarbij zal de directie de

de opgedane kennis hebben we de App gekoppeld aan ons

komende jaren moeten leren om werk uit handen te geven,

backoffice systeem, zodat de processen nóg efficiënter zijn

en wij zullen hard moeten werken om dit vervolgens op te

geworden. De bezoektijden daarentegen zijn niet verkort.

pakken. Een prachtige uitdaging voor ons als MT. Gelukkig

Dat willen we niet, want als je een willekeurige expert vraagt

valt er nog meer dan genoeg te ontdekken en te ontwik-

wat ‘ie leuk vindt aan het expertisevak, dan zegt ‘ie het op

kelen.” En dat het MT dit meteen vanaf het begin professio-

pad gaan, het buiten zijn, het gesprek aangaan met mensen.

neel aanpakt blijkt uit de training die zij ontvangen van een

Het minst leuk is altijd het administratieve deel. Daarom wil-

externe coach, die het team beleidsmatig op weg helpt en

len wij onze medewerkers de ruimte geven om te doen wat

de nodige handvatten reikt, om zo ook samen te ontdekken

ze leuk vinden. Want dat is waar hun passie ligt. Innovatie

wat de beoogde stippen op de horizon zijn van KakesWaal.

en techniek zorgen ervoor dat we de tijd kunnen nemen om

Aan de kernboodschap van KakesWaal zal echter niet veel

verzekerden serieus te nemen.”

veranderen: aandacht voor de medewerker, de nadruk op
kwaliteit, oog voor efficiëntie en de klant op één.

Het creëren van een steeds efficiëntere App

Fabian Franse: “Groei is voor ons geen doel, maar eerder een resultaat
van de manier waarop we werken.”

Vanuit het veld komen er af en toe tips en tops binnen over

Nu het nieuwe MT is geïnstalleerd, is continuïteit geborgd.

de App. Fabian: “Dan is het ook weer ontzettend handig

Het DNA zit in de organisatie. KakesWaal is duidelijk een or-

dat wij als MT nog zelf werkzaam zijn in het veld. Als mede-

ganisatie die minder op het proces stuurt, eerder op men-

werkers terugkoppelen dat ze ergens tegenaan lopen, dan

sen. En dat levert resultaat op, namelijk een menselijke orga-

weten wij precies wat ze bedoelen. En zo wordt er in een

nisatie met de focus op kwaliteit en oprechte aandacht voor

voortdurend proces een steeds efficiëntere App gecreëerd

de medewerkers. Want zonder betrokken mensen begin je

om de buitendienst te faciliteren. De App wordt daardoor
aangepast aan de specifieke en functionele wensen van de
medewerkers. Ook hebben we een Windows platform laten

De aandeelhouders van KakesWaal zijn overigens intern

bouwen waarop al onze systemen, in de Cloud, met elkaar

maar eerder het resultaat van de manier waarop we werken.

betrokken bij het bedrijf, wat ook weer meewerkt aan het

communiceren.

We hebben dan ook meerdere potentiële opdrachtgevers

behoud van de identiteit. Er is geen sprake van een externe

Hier zie je ook duidelijk het voordeel van een compacte par-

bedankt voor de kans op werk, omdat we door extra werk-

financiering, waardoor een minder betrokken partij over-

tij als KakesWaal. Fabian: “Bij een grote partij gaat het nemen

druk niet meer op dezelfde manier zouden kunnen blijven

tuigd moet worden als we een investering willen doen, want

van beslissingen over meerdere schijven. Die zijn daardoor

werken als we eigenlijk willen. Bij ieder acquisitiegesprek dat

de eigenaren begrijpen en herkennen de belangen doordat

misschien minder wendbaar dan wij. Aangezien wij eige-

gevoerd wordt, is ‘nee’ natuurlijk ook een antwoord. Soms

ze door en door bekend zijn met het bedrijf. Zo behouden

naar van de App zijn en weinig managementlagen hebben

merk je nou eenmaal dat een andere partij een heel ander

we het karakter en de manier van werken. En dat is voor ons

kunnen wij aanpassingen in snel tempo doorvoeren.”

DNA heeft. Als wij niet bij elkaar passen of als de druk op de

het belangrijkst.”

De tijd nemen voor gedupeerden

www.schade-magazine.nl

Keuzes worden gemaakt vanuit
‘menselijke betrokkenheid’

medewerkers te hoog zou worden, dan bedanken we.”
En zo heeft een organisatie met de omvang als die van
KakesWaal nog meer voordelen. Vincent: “Omdat we wat

Hoe hou je je personeel aangehaakt?

En wat is dan dat karakter waar KakesWaal zoveel waarde aan

kleiner zijn en veel waarde hechten aan menselijk contact,

De toekomst ziet er goed uit voor KakesWaal. Dick: “Het was

hecht? Dick: “Wat ons vooral onderscheidt van andere par-

kennen tussenpersonen de experts die in hun regio aan het

voor iedereen natuurlijk de afgelopen tijd wel een uitda-

tijen, is dat wij écht de tijd nemen voor de gedupeerde. Juist

werk zijn. Ze weten jou als expert dan ook snel te vinden.

ging om je personeel aangehaakt te houden. Hoe hou je dat

doordat we veel tijd nemen voor de klant, voorkom je dat je

Een prettig gevoel voor beide partijen.”

hechte gevoel vast?” Nicolle vult aan: “Het past minder goed

in valkuilen stapt waar anderen wellicht wel in stappen.”

6

niets. <
Nicolle Jetten: “De medewerkers weten goed waar KakesWaal voor
staat en dit waarborgt de kwaliteit.”

bij het karakter van KakesWaal om zaken op afstand te moe-

Groeien met de handrem erop

ten regelen. Wij willen ons graag betrokken voelen. Maar we

Doordat er binnen KakesWaal de afgelopen jaren veel tijd

Dat KakesWaal heel Nederland bedient is overigens niet al-

doen er alles aan om ons aan te passen aan de actuele situa-

is geïnvesteerd in het efficiënt maken van processen, blijft

tijd zo geweest. De uitbreiding heeft stukje bij beetje plaats-

tie en omstandigheden.” Gelukkig gaat dat KakesWaal goed

er meer tijd over voor de klant. “Zo werken al onze mede-

gevonden. Dick: “We zijn, op verzoek van een verzekeraar

af. Laatst nog werden ze door het personeel voorgedragen

werkers met tablets met daarop onze eigen registratie-App”,

die erg gecharmeerd is van onze manier van werken, de

voor de nominatie ‘Beste Thuiswerkwerkgever van 2020.” Fa-

licht Fabian toe. “Daardoor is alle benodigde informatie bin-

afgelopen jaren gegroeid, maar wel met de handrem erop.

bian: “Dat is natuurlijk een gigantische eer en een prachtig

nen handbereik wat juist belangrijk is als wij op locatie zijn.

Te allen tijde moet immers voorkomen worden dat je kapot

initiatief van onze medewerkers. Een groter compliment kan

Alles wat we tegenkomen registreren we in de App. Door dit

groeit als bedrijf. Natuurlijk is het leuk om te groeien – en dat

je niet krijgen.”

soort ontwikkelingen hou je als schade-expert meer tijd over

doen we nog steeds gestaag – maar het mag nooit negatie-

om op locatie te investeren in het contact met de klant.” En

ve invloed hebben op je manier van werken en het karakter

Nicolle sluit af: “Als MT zijn we constant bezig met de toe-

daar is KakesWaal trots op. Dick: “We hebben al heel vroeg in

van je bedrijf.” Fabian vult aan: “Groei is voor ons geen doel,

komst van KakesWaal. Hoe kunnen we het bedrijf ontwikke-

Dick de Boer (l.) en Gerrit de Vries (r.) vormen samen de directie van
KakesWaal.
www.schade-magazine.nl
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De afdeling Intake:
De stille kracht achter de expert

meen. Daar moeten we specifieker over zijn. Wij staan in
dienst van de experts en omgekeerd zijn zij afhankelijk van
ons.
Soms wordt één opdracht ook nog eens door twee verschillende partijen aan ons doorgegeven, vooral bij aansprake-

Het is zoveel meer dan
alleen nummertjes
uitdelen

lijkheidszaken. Dat zou kunnen leiden tot een conflict of
interest. Daarom moeten wij altijd waakzaam zijn. Klinkt een

De 58-jarige Anita Mooiman is inmiddels 22 jaar werkzaam bij Sedgwick en diens rechtsvoorgangers, wat haar naam
onlosmakelijk verbonden maakt met de afdeling Intake. Hoe de Rotterdamse ook wel bekend staat? Als de stille kracht

schade ons bekend in de oren? Dan gaan meteen alle alarm-

dat we op topsnelheid ons werk kunnen uitvoeren, en ook

bellen af.”

nog eens van topkwaliteit. Samen staan we sterk. Samenwerking is niet zomaar een van Sedgwick’s kernwaarden.

achter de schade-expert. Want wat betekent het voor een expert als hij niet goed voorbereid op weg gaat naar een

Ondergewaardeerde functie?

schade? Als Coördinator Intake heeft Anita in ieder geval haar strepen de afgelopen decennia meer dan verdiend, en haar

Doordat alle schades van Sedgwick eerst langs Anita en

werk mag zeker niet onderschat worden.

haar afdeling gaan, moeten zij over een zeer brede kennis

Liefde voor het vak

beschikken. En dat niet alleen: het werk is flink dynamisch.

Voor Anita staat zorgzaamheid voorop. En dat is ook niet

Daar moet je tegen kunnen. “Gedurende de dag vlieg ik van

heel vreemd, als je zo lang meedraait in een bedrijf dat

opdracht naar opdracht, van letsel naar marine, naar Major

vaart onder het motto ‘Caring counts’. Wat ‘Caring counts’

Voordat Anita aan het werk ging bij GAB Robins, een van

& Complex Loss en door naar aansprakelijkheid. Je moet snel

voor Anita betekent? “Klaarstaan voor eenieder die hulp of

Sedgwick’s voorgangers, was ze werkzaam in de horeca.

kunnen schakelen om dat tempo bij te houden. Want hoe

informatie nodig heeft. Door de jaren heen ben ik met de

Twee werelden die eigenlijk meer op elkaar lijken dan je

sneller wij ons werk doen, des te eerder een expert op pad

organisatie meegegroeid dus ik ken het werk door en door.

zou denken. Anita: “De kern van mijn werk – toen en nu –

kan. Mocht het gisteren hebben gestormd, dan draaien wij

Mijn afdeling functioneert ook wel als vraagbaak. Doordat

is dienstverlening. Ik hou van het contact met mensen en

de volgende dag in de zesde versnelling. En dat allemaal se-

we in contact staan met ontzettend veel opdrachtgevers en

ik zorg graag voor anderen.” Toen het café waar ze werkte

cuur en nauwkeurig, want wij mogen geen fouten maken.

contactpersonen, kennen wij werkelijk iedereen.”

gesaneerd werd, had Anita nooit kunnen bedenken dat ze

Want als wij een fout maken bij de intake, kan de gehele zaak

bij een schade-expertisebureau aan het werk zou gaan. Via

in de soep lopen. Soms zijn er zoveel partijen bij betrokken

Boeiend werk

het arbeidsbureau kreeg ze een administratieve baan aan-

dat het lastig is het overzicht te houden. Mocht iets niet he-

Anita is goed en secuur in haar werk, vooral omdat ze het

geboden. “Ik had werkelijk geen idee wat expertise inhield

lemaal duidelijk zijn, kan ik gelukkig altijd een expert aan

gewoon heel erg leuk werk vindt. “Mijn eerste schade had

en had geen verstand van polissen, maar na een hartelijk en

zijn jasje trekken. Dat zijn ze inmiddels wel van me gewend.

betrekking op waterschade bij mijn huisarts. Daardoor werd

warm gesprek met mijn voorgangster mevrouw Rooijakkers

Liever samen met een ander naar de stukken kijken, dan een

het werk vanaf dag één al heel erg tastbaar. Ik vond alles zo

voelde ik dat het goed zat. Met mijn werk zou ik mijn col-

fout in de intake.”

interessant en nam in het begin alle schades van A-Z door.
Dat was een flinke uitdaging, want ik was niet thuis in de

lega’s op weg helpen. Bovendien is alles te leren en ben ik
niet te verlegen om vragen te stellen.”

Samenwerken maakt sterker

schadewereld. Maar door de jaren heen heb ik veel geleerd.

De afdeling Intake bestaat in totaal uit vijf dames, die bin-

Vooral de diversiteit vind ik fantastisch: property, MCL, ma-

Schades inboeken: een vak apart

nen het bedrijf bekend staan als een hechte club. “Samen

rine, personen, etc. Het werk van de afdeling Intake is zo ont-

Als coördinator van de afdeling Intake bestaat Anita’s hoofd-

met Maggy de Prouw en Delaja de Keijzer beman ik de afde-

zettend boeiend.

taak uit het inboeken van alle nieuwe schadeopdrachten die

ling Intake. Joan de Bock en Nelita Tavares van de planning

bij Sedgwick binnenkomen. Dit klinkt simpel, maar dossiers

springen bij als dat nodig is. Wij werken nauw samen en zijn

Het is zoveel meer dan alleen nummertjes uitdelen. Wij moe-

moeten wel compleet en correct zijn, wil een expert goed

enorm op elkaar ingespeeld. Dat heb je ook nodig op onze

ten over een enorme kennis beschikken, inzicht hebben, se-

voorbereid op pad kunnen. Anita: “Als er een schade binnen-

afdeling, want dat geeft vertrouwen en vertrouwen geeft

cuur en flexibel zijn. Dat vraagt om mensen die analytisch

komt, dan is het van groot belang dat wij hier snel een korte

rust.

zijn en die houden van hun werk. Want als je niet van je werk

en bondige samenvatting van maken. In een oogwenk moeten wij de essentie vinden uit de aangeleverde informatie,
wat heus niet altijd makkelijk is. Zeker niet als je een pakket
bijlagen binnenkrijgt van enkele honderden pagina’s. Soms
missen er bovendien cruciale gegevens, zoals schadeadres-

houdt, dan kan je het ook niet goed doen. En als er bij ons

De kern van mijn werk
is dienstverlening

sen of namen van betrokken partijen. Daar moet meteen

8

www.schade-magazine.nl

iets fout gaat, dan kan het ook op andere afdelingen fout
lopen.”
Eén ding is duidelijk: Intake is Anita en Anita is Intake. En
met zo’n goedlopende afdeling onder leiding van Anita, kan

achteraan gebeld worden.

Coördinator van Sedgwick’s afdeling Intake Anita Mooiman: “Samenwerking is niet zomaar een van
Sedgwick’s kernwaarden. Het is de kracht van ons bedrijf.”

Het is de kracht van ons bedrijf.”

Sedgwick zijn handjes dichtknijpen. Zorg dragen voor colAls het druk is, bijvoorbeeld na een storm, dan is het fijn dat

lega’s en zorg dragen voor goed werk. Dat is waar Anita voor

Dossiers moeten volledig zijn, zodat een expert na één keer

we gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. De een

staat. Caring counts. <

lezen precies weet wat hij kan verwachten als hij op pad

is snel in letselschades, de ander in property en ga zo maar

gaat. De term ‘brandstichting’ is dan bijvoorbeeld te alge-

door. Daar maken we slim gebruik van. Zo zorgen we ervoor
www.schade-magazine.nl
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BRANCHE-ORGANISATIE | RISK & INSURANCE

Rosalie André en Adri van der Waart, NARIM

lange samenwerking niet zomaar van het ene op het andere

‘Hoog tijd elkaar weer recht in
de ogen te kijken: All on Board’

moment een heel andere koers kunt gaan varen. Zo ga je
niet met elkaar om.”
Een overdreven reactie, aldus Adri, die eenzijdige aanpassingen. “Dat er premieverhogingen zaten aan te komen, was al
langer duidelijk en ook intern in onze vereniging hebben we
daar al eerder met elkaar over gesproken. Maar alle factoren
in ogenschouw genomen, blijft het een overdreven, paniekerige reactie onder het mom van dreigende COVID-claims.

Een zeer roerige tijd. Dat waren de afgelopen tien tot twaalf maanden voor veel Risk & Insurance Managers. Niet alleen
door de corona-crisis, maar ook door alle effecten van de harde verzekeringsmarkt. NARIM roerde zich danig in de
discussie die ontstond. Nu is het tijd om vooruit te kijken. Werken aan nieuw vertrouwen om het schip de goede kant op te
krijgen. ‘All on Board’, toevallig ook het thema van het NARIM Congres eind september.

NARIM-voorzitter Adri van der Waart

We moeten het samen doen
“In onze wereld zijn we op elkaar aangewezen,’ zegt Rosalie

NARIM-bestuurder Rosalie André

André. “We moeten het samen doen. Dat zeggen we allemaal

uitgelezen moment om het samen te hebben over het verle-

al jaren en daarvan zijn alle marktpartijen doordrongen. La-

den, maar ook over de toekomst. Hoe gaan we in de nieuwe

ten we het dan ook samen blijven doen,” is haar boodschap.

werkelijkheid om met thema’s als cyber, sustainability en

“Met meer engagement van je partners, want succesvol sa-

robotics. Die onderwerpen stonden al regelmatig op onze

vertrouwen weer gezamenlijk op te trekken.

menwerken vergt inspanningen van alle betrokken partijen.

agenda, maar door de coronacrisis zijn bepaalde zaken extra

Als er in deze nieuwe tijd knelpunten zijn, ga dan met elkaar

Terugblik: paniekerige reacties van
verzekeraars

helder aan het licht gekomen.”

in gesprek en zoek naar oplossingen. Dat geldt voor verze-

Een van de meest in het oog springende onderwerpen is

keraars, maar ook voor makelaars. Kijk met elkaar wat je kunt

‘cyber’ en de extra risico’s die het vele thuiswerken met zich

Terugkijkend naar de afgelopen periode met alle plotselinge

doen en waar aanpassingen nodig zouden zijn. Dat lijkt mij

heeft meegebracht. Adri: “Het is een thema dat ook van in-

maatregelen noemen beiden de reacties vanuit de verzeke-

de enige juiste weg om het schip de goede kant op te krij-

vloed is op verzekeringen en de dekkingen die in de polissen

ringsmarkt eind vorig jaar paniekerig. Natuurlijk leidde de

gen. Als NARIM zijn we hierin transparant en pleiten we er

zijn beschreven. Of juist niet. Of voorwaarden in bestaande

coronacrisis tot een nieuwe werkelijkheid, maar er was veel

voor dat er ook bij verzekeraars ruimte blijft voor een eigen

polissen die elkaar tegenspreken. Ook voor dekkingen voor

meer, stellen beiden. Extreme premieverhogingen, het uit-

speelveld.”

brand of D&O.”

sluiten van dekkingen, onlogische clausules, voorwaarden

Daarbij doelt ze op internationaal van bovenaf opgelegde

die ingrijpend werden aangepast of dekkingen op verschil-

strakke standpunten, waarmee relatiebeheerders en under-

Oplossingen

lende polissen die in tegenspraak met elkaar bleken te zijn.

writers in Nederland te maken krijgen. “Er moet ruimte blij-

We zullen met elkaar naar oplossingen moeten zoeken, stel-

En dat alles op een zeer laat moment. “Daarnaast kregen we

ven voor nuancering, ook omdat branches en sectoren van

len beiden. Vandaar het appel aan iedereen om initiatieven

ook nog eens te maken met een explosieve toename van de

elkaar verschillen en de bedrijven van onze leden te maken

te nemen en met elkaar het gesprek aan te gaan. Ook over

vraag naar extra informatie. Velen van ons voelden zich voor

hebben met specifieke zaken en omstandigheden. Als je al-

marktontwikkelingen als de fusie- en overname golf onder

het blok gezet. Er was nauwelijks tijd om de zaken goed op

les in één klap op één hoop veegt, doet dat geen recht aan

verzekeraars en brokers. En het afhaken van sommige partij-

een rij te zetten en voor een aanzienlijk aantal organisaties

de situatie en in feite ook niet aan de relatie als verzekeraar

en in bepaalde branches en sectoren. “Steeds meer partijen

betekende dit dat het verzekeringsprogramma niet voor 1

met je klanten.”

zien in dat de markt wel vaart bij voldoende aanbod en ge-

Dat congres gaat door, is het uitgangspunt van het NARIM-

januari kon worden rond gemaakt. Met de boodschap dat

bestuur. Niet één dag, maar een tweedaags congres vanwe-

sommige risico’s vanaf 1 januari niet meer verzekerd zouden

Tijd om vooruit te kijken

kans om zich meer te profileren op specifieke terreinen. Ook

ge het 25-jarig bestaan van NARIM dit jaar. Een deel wordt

zijn, moesten wij intern naar onze raad van bestuur.”

Volgens beide NARIM-bestuurders is het nu tijd om weer

in Nederland. Als NARIM-leden kunnen we meer gebruik

vooruit te kijken. Rosalie: “Betrouwbaarheid is in onze wereld

maken van partijen in het zogenaamde middensegment of

Als blijkt dat je partner je partner
niet meer is

een groot goed en we begrijpen dat de huidige marktom-

in bepaalde niches. Waarom niet? Er zullen weer nieuwe spe-

standigheden vragen om grotere financiële buffers. Maar

lers toetreden tot de markt en daarmee stroomt er ook weer
nieuw kapitaal toe. Dat is alleen maar goed.”

zekeraars, makelaar en serviceproviders.

All on Board op de SS Rotterdam

www.schade-magazine.nl

gekondigd.”

vertrouwen moet worden hersteld om vanuit dat nieuwe

verzorgd door NARIM, het tweede deel door ‘de markt’, ver-
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Ik blijf betwijfelen of die er zullen komen zoals destijds aan-

noeg aanbieders. De huidige trend biedt andere partijen de

“Not done. Ineens blijkt dat je partner na vele jaren je part-

laten we vooral ook naar de langere termijn kijken. Meer pre-

“We gaan er vanuit dat het congres kan doorgaan en dat we

ner niet meer is. Dit soort boodschappen waren overal in

mie, prima, maar een betere communicatie en meer overleg

elkaar op de SS Rotterdam ontmoeten. Misschien wel voor

onze gelederen te horen. We hebben er bewust stennis

was op zijn plaats geweest, bijvoorbeeld over het tempori-

Continue the journey to success

het eerst sinds het uitbreken van de pandemie. Hoe mooi is

over gemaakt,” zegt Adri van der Waart, “en zijn als NARIM

seren van premieverhogingen en uitsluitingen. Stabiliteit in

Beiden: “Ook daarover gaan we het hebben op 27 en 28

dat,” zegt NARIM-voorzitter Adri van der Waart vol vertrou-

het gesprek aangegaan met instanties als het Verbond van

een onrustige tijd, daar is iedereen bij gebaat.”

september tijdens het congres. All on Board, Continue the

wen. De voorbereidingen liggen in elk geval op koers.

Verzekeraars en de VNAB. Niet dat dit overleg op korte ter-

Positief is dat er naar de mening van NARIM is en wordt ge-

journey to success! Het thema was al eerder gekozen, maar

Een uitgelezen moment om elkaar weer eens goed in de

mijn veel veranderingen opleverde, maar wel dat er in de

luisterd, aldus Adri. “Er is begrip voor onze standpunten. De

alles komt nu wel heel mooi samen. En ons 25-jarig jubileum

ogen te kijken, want er is veel gebeurd. Rosalie André en

afgelopen maanden meer begrip is ontstaan over de manier

vraag is, hoe nu verder. Samen. All on Board is wat dit betreft

geeft daaraan extra glans. We gaan er een spetterend festijn

Adri van de Waart kijken terug, maar ook vooruit. Want het

waarop we ons overvallen voelden en dat je na een jaren-

een prachtige titel van ons komende jubileumcongres. Een

van maken.” <
www.schade-magazine.nl
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Leren door schade en schande

te vaak niet ver genoeg om de falende barrières te kunnen

De oorzaak achter
de oorzaak

identificeren, fouten in menselijk handelen te ontdekken en
de zwakke punten in een organisatie bloot te leggen.

Leren van fouten
Jaap: “Het Mercedes-AMG Petronas Formula One Team heeft
het leren van fouten in zijn DNA. Mede daarom is dat team
zo succesvol in de Formule 1. En natuurlijk gaat het ook weleens mis zoals bij de desastreuze pitstop van hun coureur

Na een behoorlijke schade wordt in de regel door een aantal betrokken partijen onderzoek ingesteld naar de oorzaak van

Bottas tijdens de laatste Grand Prix van Monaco. Maar men
gebruikt dit incident in positieve zin om ervan te leren!”

deze schade. Vanuit verzekeringsperspectief is dit onderzoek echter nagenoeg altijd vrij beperkt van aard. Het onderzoek
Dit is de reden waarom het NLOI, dat bedrijven begeleid bij

heeft ook altijd een relatie met de verzekeringspolis of met de schuldvraag.
Door Cindy van der Helm en Jaap Terhenne

de onderzoeken van verzekeraars, zijn dienstenpakket enige
tijd geleden heeft uitgebreid met wat Jaap ‘Incidentanalyse’
noemt.

ke is van fraude of eigen schuld. Daarnaast willen ze weten

Het NLOI ziet incidentanalyse als een logische toepassing

of de polisvoorwaarden en clausules nagekomen zijn. En ten

van de ervaring die de deskundigen van het NLOI geduren-

derde moet de onderzoeker kijken of verhaal op een derde

de tientallen jaren hebben opgedaan bij grote schades.

mogelijk is.

En daarnaast is incidentanalyse een gewilde manier om
waarde te creëren voor klanten.

Jaap Terhenne is directeur van het Nederlands Onderzoeks Instituut
NLOI B.V.

In het kader van de toekomstige schadelastbeheersing zou
je echter veronderstellen dat verzekeraars daarnaast óók

Directeur Jaap Terhenne heeft in managementfuncties in

van risico-inspecties, preventieadvies en opleidingen. Burg-

zeer geïnteresseerd zijn om het ‘naadje van de kous’ te willen

de verzekeringswereld uitgebreide ervaring opgedaan met

hgraef van Tiel verzorgt daarbij de technische component

ontdekken. De échte oorzaak van de schade dus. Want als ze

Lean Management. Lean Management gaat over het creëren

en het NLOI beoordeelt proces- en cultuuraspecten die een

dat weten, dan kan herhaling worden voorkomen.

van de meeste waarde voor een klant en de daarop geba-

rol speelden bij het incident.

Qua diepgang en tijdsbesteding zijn de huidige onder-

seerde procesverbeteringen. Het is een procesgerichte ver-

zoeken echter meestal vrij eenvoudig van aard. Ze dienen

betermethodiek. De gedachte achter deze methodiek blijkt

Air Crash Investigation

vrijwel altijd alleen de net door mij genoemde drie doelen.

omgekeerd heel goed gebruikt te kunnen worden bij onder-

Bekend met het tv-programma Air Crash Investigation? In

Elementen die van belang zijn om herhaling van een schade

zoeken na een schade.

het door SBS bewerkte Nederlandse programma worden

te voorkomen maken niet of nauwelijks deel uit van het ver-

diverse vliegrampen en bijna-rampen onder de loep geno-

Incidentanalyse

men. Er wordt ook gesproken met ooggetuigen en in het

“Bij LEAN-projecten gaat het om het grondig analyseren en

programma volgt men het onderzoek door het National

Herhaling van schade voorkomen

verbeteren van interne processen zodat je samen de klant-

Transportation Safety Board (NTSB). De rampen zelf worden

“Bij bedrijven die schade lijden zien wij daarentegen een

waarde kunt verhogen. Bij incidenten zoals schade en onge-

gereconstrueerd middels computeranimatie en nagespeel-

toenemende behoefte ontstaan om de échte oorzaak van

vallen met een ernstige of potentieel ernstige afloop is zeer

de scenario’s.

een schade te ontdekken. Want als je die oorzaak weet, dan

grondig onderzoek nodig om inzicht te krijgen in het ont-

Nou, zo spectaculair wordt het door het NLOI allemaal niet

Dit soort onderzoeken kunnen zeer uitgebreid zijn, maar

kan herhaling van de schade worden voorkomen, evenals de

staan van het ongeval. Want zo kan herhaling voorkomen

uitgevoerd en zeker niet in zo’n korte tijdspanne. Maar in

vaak is dat niet het geval. Verzekeraars laten door specifieke

daaruit voortvloeiende verstoringen van bedrijfsprocessen.

worden”, vervolgt Jaap.

de basis geeft het een heel goed beeld van de grondigheid

onderzoekers – vaak ook los van de schadeafhandeling –

Voor de continuïteit van zo’n bedrijf zijn die twee elemen-

onderzoek doen naar de oorzaak en omstandigheden van

ten natuurlijk van zeer groot belang. Maar ondernemers en

“Bij vrijwel elke schade heeft gefaalde techniek in combi-

een grote schade. Maar waarom doen verzekeraars eigenlijk

hun adviseurs beseffen zich ook steeds meer dat het voor de

natie met de ‘menselijke factor’ een rol gespeeld. Verkeerde

Tripod Beta-onderzoek

die onderzoeken? De redactie sprak met Jaap Terhenne, di-

toekomstige verzekerbaarheid noodzakelijk is om (schade)

inschattingen of fouten op operationeel niveau kunnen

De bij uitstek geschikte methodiek voor Incidentanalyse is

recteur van het Nederlands Onderzoeks Instituut NLOI B.V.

kritische bedrijfsprocessen te verbeteren. Als ze die bedrijfs-

grote gevolgen hebben. Om te leren van dergelijke (bijna)

volgens Jaap ‘Tripod Beta’. Dat is de reden waarom deskun-

Het NLOI is een netwerkorganisatie waarin deskundigen op

processen verbeteren, wordt de uitgangspositie in de on-

ongevallen is het van belang dat zowel technisch als op het

digen van het NLOI gecertificeerd zijn voor het gebruik van

verschillende gebieden en in wisselende samenstellingen

derhandeling met verzekeraars ook sterk verbeterd. En dat

gebied van de bedrijfscultuur onderzocht wordt welke om-

deze methode.

gezamenlijk aan incidenten of schade werken en aan het

is zeker nodig gezien de harde verzekeringsmarkt.”

standigheden bij de gebeurtenis een rol hebben gespeeld.

zekeringsonderzoek.”

Om bedrijven te laten leren van fouten en zo herhaling van schade te voorkomen, heeft het NLOI zijn
dienstenpakket uitgebreid met ‘Incidentanalyse’.

voorkomen van incidenten of schade.

waarmee het NLOI zijn onderzoeken uitvoert.

En vooral wat daarvan de achterliggende oorzaken waren.”

12
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Het NLOI voert Tripod Beta-onderzoeken uit bij arbeidsongevallen met (potentieel) ernstige afloop, bij procesveilig-

Leren van ongevallen en incidenten is dus noodzakelijk
Jaap: “Onze ervaring leert dat verzekeraars onderzoek laten

voor het verbeteren van alle bedrijfsprocessen en van de

Het NLOI werkt in dat kader nauw samen met deskundigen

heidsincidenten (zoals het vrijkomen van gevaarlijke stoffen,

doen omdat ze willen weten of er negatieve betrokkenheid

bedrijfsprestaties op het gebied van kwaliteit, productiviteit

van Burghgraef van Tiel (BvT). Dit bedrijf, onderdeel van de

brand of explosie), bij (bijna) ongevallen en incidenten, met

is van verzekerde bij de schade. Dus of er bijvoorbeeld spra-

en veiligheid en milieu. Onderzoeken gaan echter maar al

Troostwijk Groep, is al jaren toonaangevend op het gebied

(potentieel) ernstige afloop en bij milieu incidenten.
www.schade-magazine.nl
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Randvoorwaarden

Het is belangrijk de barrières te versterken of te herstellen,

Schadelastbeheersing in optima forma

De oorzaken van foutief handelen of nalaten kunnen niet al-

zodat de specifieke processen die werden onderzocht, kun-

De les die wij hieruit leren? Sommige lessen kunnen helaas

tijd worden vastgesteld, maar het is bekend dat menselijke

nen worden voortgezet. Aanbevelingen voor het verbete-

het beste geleerd worden door ervaring. Van schade naar

fouten te maken hebben met de situatie of een psycholo-

ren van de barrières zijn bedoeld om te voorkomen dat het-

het voorkomen van herhaling dus. Schadelastbeheersing in

gische achtergrond. Deze ‘randvoorwaarden’ zijn aspecten

zelfde (of een soortgelijk) incident zich opnieuw voordoet.

optima forma. <

van de werkomgeving die waarschijnlijk hebben bijgedra-

Zij kunnen bijvoorbeeld inhouden dat machines worden

gen aan de foutieve handeling of het niet-handelen. Typi-

aangepast of dat extra controles en extra technische barri-

sche randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld productiedruk,

ères worden ingevoerd als de bestaande barrières teveel op

Over het Nederlands Onderzoeks Instiutuut NLOI B.V.

vermoeidheid door een slechte balans tussen werk en pri-

menselijk gedrag berusten.

Het NLOI combineert onderzoekservaring met kennis van de verzekeringsmarkt en de
uitwerking van verzekeringspolissen. Het NLOI weet precies welke zaken en acties na
een schade relevant zijn voor verzekerden.

véleven, onvoldoende motivatie, gebrekkig toezicht, haast
om een taak snel af te ronden, verwarrende werkprocedures

Onderliggende oorzaken

et cetera.

Aangezien onderliggende oorzaken bij veel verschillende
soorten incidenten een rol kunnen spelen, heeft het aanpak-

Door middel van interviews en onderzoek kan de onderzoe-

ken van de ontdekte onderliggende oorzaken op de lange

ker de randvoorwaarden vaststellen die waarschijnlijk heb-

termijn een behoorlijk voordeel bij het voorkomen van in-

ben geleid tot de fout of het niet handelen.

cidenten. Er worden vervolgens aanbevelingen gedaan om
deze onderliggende oorzaken aan te pakken.

Een van de diensten van het NLOI is het begeleiden van gedupeerden bij de onderzoeken van verzekeraars.
Daarnaast doen ze aan incidentanalyse, cultuur- en gedragsverandering en preventieanalyse.

Onderliggende oorzaken

Bij eenvoudige onderzoeken zonder een methodiek als Tri-

In de Tripod-theorie vertegenwoordigen de Randvoor-

pod, worden in het algemeen vaak aanbevelingen gedaan

waarden aspecten van de werkomgeving die organisaties

gebaseerd op de ‘Onmiddellijke Oorzaken’. Dit is een enor-

De wetenschappelijke Tripod methodologie is ontworpen

zouden moeten beheersen. Dit beheersen kan normaliter

me valkuil. Dit soort aanbevelingen zijn namelijk niet effec-

om de NLOI-onderzoeker te helpen bij het analyseren van

geschieden via goed leiderschap, veiligheidscultuur en een

tief genoeg voor het voorkomen van nieuwe incidenten. In

de oorzaken van een incident of ongeval. De methodiek

goed gedocumenteerd en geïmplementeerd (veiligheids)

de praktijk blijken ze vaak gericht op de persoon die de fout

helpt bij het sturen van het onderzoek, omdat de onder-

managementsysteem. Bijvoorbeeld: vermoeidheid van het

maakte en wordt deze medewerker ontslagen of bestraft.

zoeker kan zien waar meer informatie nodig is. Daarnaast

personeel kan worden beheerst door adequate dienstroos-

Deze maatregelen voorkomen echter niet dat andere men-

geeft het inzicht in hoe en vooral waarom het incident heeft

ters en beleid inzake overwerk. Haast om een taak snel te

sen in de toekomst dezelfde fout begaan; het probleem ligt

plaatsgevonden.

voltooien kan worden beheerst door leiders die geen te-

immers ergens anders.

genstrijdige boodschappen uitzenden, of managers die
Een ‘Tripod’ is feitelijk verdeeld in drie vragen: wat gebeurde

voorrang geven aan veiligheid boven productiviteit. Deze

Ook bij het implementeren van aanbevelingen kunnen het

er, hoe gebeurde het en waarom is het gebeurd.

zwakke punten of tekortkomingen van leiderschap, cultuur

NLOI en zijn partners in opdracht van het management be-

of managementsystemen zijn vaak de onderliggende oorza-

hulpzaam zijn. Ze kunnen ook – indien gewenst – daarover

ken van ongevallen en incidenten.

zelfs de regie voeren. Uiteraard in nauwe samenwerking met

Onmiddellijke oorzaken
In de Tripod-theorie worden incidenten voorkomen door

De proposities bestaan uit de volgende onderdelen die volgordelijk zijn en
afzonderlijk dan wel integraal zijn in te zetten:
• Schadeonderzoek. Dit is het onderzoek naar de directe oorzaak van een schade. Het
NLOI maakt eerst een analyse van de beschikbare in- en externe data en de kwaliteit
daarvan. Aan de hand daarvan wordt een onderzoeksplan gemaakt dat in fasen wordt
uitgevoerd. Bij deze propositie begeleidt het NLOI ook de onderzoeken van overheden,
verzekeraars of andere partijen.
• Incidentanalyse. Op basis van een incident en/of schade stelt het NLOI de achterliggende oorzaken daarvan vast. Op basis hiervan wordt een advies opgesteld om nieuwe
incidenten en schades te voorkomen. Resultaat zijn op de korte en lange termijn implementeerbare, heldere en pragmatische aanbevelingen.
• Cultuur- en Gedragsverandering. Nu we weten dat incidenten vaak veroorzaakt
worden door menselijk falen, ondersteunt het NLOI bedrijven bij noodzakelijke veranderingen op het gebied van veiligheidscultuur. Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten wordt de geschikte veranderstrategie vastgesteld en samen met de
onderneming geïmplementeerd.
• Preventie-analyse. Als een ondernemer nog geen incidenten of schade heeft gehad
wil hij dat uiteraard zo houden. Omdat het NLOI weet hoe en waarom het fout kan gaan
zet het NLOI samen met zijn partners deze kennis in om toekomstige incidenten en
schades in het bedrijf te voorkomen. Resultaat is een forse verkleining van de kans op
verstoringen van de continuïteit.
Het NLOI heeft zijn contactgegevens gewijzigd. De website is niet meer bereikbaar via
www.nloi.nl, maar vanaf heden via www.hetnloi.nl. Ook alle e-mailadressen hebben tegenwoordig de extensie hetnloi.nl in plaats van nloi.nl, zoals het voorheen was.

vertegenwoordigers van het bedrijf zoals KAM (Kwaliteit, Ar-

het gebruik van zogenaamde barrières. Deze ‘barrières’ zijn

De onderzoeker zoekt systematisch naar deze tekortkomin-

beidsomstandigheden en Milieu) coördinatoren en/of vei-

meestal een combinatie van techniek en de menselijke fac-

gen. Belangrijk is dat Tripod Beta grote nadruk legt op het

ligheidskundigen.

tor. Bijvoorbeeld automatische uitschakelingen en ook wer-

identificeren van de ‘Onderliggende Oorzaken’ van onge-

kinstructies; zaken die moeten voorkomen dat er een inci-

vallen en incidenten. Waar veel aspecten van een ongeval

dent optreedt.

– zoals de opeenvolging van gebeurtenissen, barrières en

Barrières falen vaak door menselijk handelen of niet-han-

randvoorwaarden – heel specifiek kunnen zijn voor een be-

delen. Dit kan menselijk handelen zijn dat rechtstreeks ver-

paald ongeval of incident, blijken de onderliggende oorza-

band houdt met de functie van de barrière, zoals het niet

ken vaak de échte oorzaak of potentiële oorzaak te zijn van

dragen van de veiligheidsgordel door de bestuurder. Maar

veel ongevallen en incidenten. Zelfs als die niets met elkaar

het kan er ook indirect verband mee houden, zoals een fout

te maken lijken te hebben.

tijdens het ontwerp of de installatie van de barrière, of het
teren. Dit menselijk handelen of nalaten wordt de ‘onmid-

Aanbevelingen voor verbetering binnen
de organisatie

dellijke oorzaak’ genoemd.

Uit een Tripod Beta analyse volgt meestal een aantal aan-

nalaten van het management om een barrière te implemen-

Incidenten ontstaan doordat één
of meer barrières niet werken
14

www.schade-magazine.nl

bevelingen voor verbeteringen binnen de organisatie om
te voorkomen dat dezelfde of andere incidenten zich voordoen. Aanbevelingen richten zich op twee aspecten van de
Tripod-analyse: de Barrières en de Onderliggende Oorzaken.

De Incidentanalyse wordt afgesloten met een rapport. Niet het gebruikelijke lange, geschreven rapport, maar een visueel overzicht van de Tripod en daarin zichtbare directe
oorzaken, randvoorwaarden en vooral de achterliggende oorzaken.
www.schade-magazine.nl
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Global Access Lawyers: niet zomaar wat advocatenkantoren die naar elkaar doorverwijzen

Het gaat om kennis
én de klik

binnen dit platform samen met het Australische Colin Biggers & Paisley, het Amerikaanse Hinshaw & Culbertson LLP,
het Franse HMN & Partners en het Canadese Miller Thomson
LLP.”
Het is niet toevallig dat deze zes kantoren dit platform zijn
gestart. De oprichting van Global Access Lawyers is de next
step van een samenwerking die de kantoren al langer hebben. De kantoren van Global Access Lawyers kwamen elkaar
al frequent tegen in de markt en hebben altijd goed con-

Eind mei heeft Kennedy Van der Laan samen met vijf andere advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in verzekeringsen aansprakelijkheidsrecht Global Access Lawyers gelanceerd. Dit wereldwijde platform biedt verzekeraars gemakkelijk

tact gehad. Simon: “We kennen elkaar goed en het klikt. We
zijn ontstaan uit een collectieve behoefte om een gemeenschappelijk probleem van onze cliënten op te lossen. We

toegang tot erkende specialisten op het gebied van verzekeringsrecht over de hele wereld. Wij spraken Peter van den

delen de passie om onze cliënten te ondersteunen, zijn stuk

Broek, partner bij Kennedy Van der Laan, en Simon Laird, partner bij RPC in Londen, over de lancering en het doel van dit

voor stuk onafhankelijke kantoren, bedienen hetzelfde type

nieuwe platform en hun visie op de toekomst.
Door: Helena Broekema en Cindy van der Helm

cliënt en hebben aanzienlijke kruisbestuivingen.”

Verdergaande internationalisering
Als gevolg van internationalisering hebben verzekeraars

Kartrekker van Global Access Lawyers Simon Laird: “We zijn niet toevallig wat kantoren die naar elkaar
doorverwijzen. We zijn kantoren die elkaar goed kennen en met wie het klikt. We delen de passie om onze
cliënten te ondersteunen, zijn stuk voor stuk onafhankelijke kantoren, bedienen hetzelfde type cliënt en hebben aanzienlijke kruisbestuivingen.”

in een ander land dan Nederland. Daarbij speelt ook dat de

meer en meer behoefte aan advocatenkantoren die goed

keuze met wie ze werken regelmatig beïnvloed wordt vanuit

thuis zijn in de behandeling van internationale en grens-

het hoofdkantoor, dat bijvoorbeeld in Londen zit. Ze hebben

overschrijdende kwesties. Polisprogramma’s worden im-

dus niet helemaal de vrije keuze. Voorheen was het zo dat als

mers steeds complexer, omdat wereldwijde programma’s

een buitenlandse schadebehandelaar met Kennedy Van der

master- en lokale policy wordings combineren, waardoor de

Laan wilde werken, hij vaak eerst een traject met ons moest

dekkingsscenario’s die aan verzekeraars worden voorgelegd

doorlopen om er zeker van te zijn dat we aan de complian-

internationale dimensies hebben. Het mooie van Global

ce-vereisten voldeden voordat wij aan de slag konden. Dan

Access Lawyers is dat de kantoren gezamenlijk beschikken

kan je al gauw een tot twee weken onderweg zijn en dat is

over de beste lokale expertise in de betrokken rechtsgebie-

voor beide partijen kostbare tijd.”

den en dat zij een sterk netwerk van advocatenkantoren
over de hele wereld hebben, zodat altijd de juiste advocaat

Snelste niet altijd de beste

Staten, die merkte dat de kantoren met wie zij werkte wel

voor een specifieke opdracht kan worden gekozen. De ad-

vestigingen in Londen en Azië hadden, maar niet op het

“We merkten dat er voor Kennedy Van der Laan business

vocaten van Global Access Lawyers kunnen – dankzij hun

Europese vaste land, terwijl andere kantoren dat wel heb-

verloren ging omdat zo’n schadebehandelaar dan liever

enorme kennis van het verzekeringsrecht – cliënten helpen

ben. “Zo’n partij wil ook in de EU geholpen worden. Dat

contact zocht met een voor hem vertrouwd kantoor in zijn

met de oplossing van complexe aansprakelijkheids- en dek-

moet je dus kunnen bieden.”

eigen land dat ook een vestiging in Nederland heeft. Dat

kingsgeschillen via procesvoering, arbitrage, bemiddeling

is namelijk de snelste optie, terwijl dit niet per se de beste

en tal van andere alternatieve geschillenbeslechtingsme-

Volwassen verzekeringsmarkt

optie is. Daarom zijn we twee jaar geleden begonnen met

chanismen.

Simon: “We zijn niet toevallig wat kantoren die naar elkaar

brainstormen over een oplossing voor dit probleem waar
meerdere onafhankelijke advocatenkantoren, gespecialiseerd in verzekeringsrecht, tegenaan liepen. Daar is Global
Access Lawyers uit ontstaan. Met zo’n wereldwijd platform

Simon bijt het spits af: “Het idee van een wereldwijd advo-

heb je overal ter wereld een aanspreekpunt, kunnen alle

catenplatform voor verzekeraars ontstond ongeveer twee

compliance checks vooraf worden gedaan en schakel je dus

jaar geleden. De verzekeringsmarkt wordt namelijk steeds

veel gemakkelijker en sneller een topkantoor uit een ander

internationaler en in gesprekken met verschillende klanten

land in.”

merkten we dat er behoefte was aan internationale samen-
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Peter van den Broek: “Met dit wereldwijde platform heb je overal ter
wereld een aanspreekpunt, kunnen alle compliance checks vooraf
worden gedaan en schakel je dus veel gemakkelijker en sneller een
topkantoor uit een ander land in.”

De next step van
een langlopende
samenwerking

doorverwijzen. We zijn kantoren die een goede relatie met
elkaar hebben en de verzekeringsmarkt een gezamenlijk
aanbod doen. Wij vinden het heel belangrijk dat we het als
kantoren onderling goed met elkaar kunnen vinden en enthousiast zijn om samen te werken, want de intentie van dit
platform is om het leven van onze klant makkelijker te maken
en ze een klankbord te bieden. Daarom zijn we bewust gaan

Ook over de grens

kijken naar landen waar de verzekeringsmarkt een bepaalde

Op de vraag waar verzekeraars tegenaan lopen antwoordt

volwassenheid en omvang heeft. We zijn geen open organi-

werkingen zodat je gemakkelijker toegang hebt tot andere

Goede klik

Peter: “Wij merkten dat er bij grote verzekeraars veel za-

satie en willen alleen topkantoren aan het platform toevoe-

advocatenkantoren, gespecialiseerd in verzekeringsrecht.

Het concept is gezamenlijk ontwikkeld, met RPC als eerste

ken op het bureau liggen waar de schade in een ander

gen. We zijn dan ook erg selectief. Op deze manier houden

Het helpt enorm om een aanspreekpunt in een ander land

kartrekker. Naast Kennedy Van der Laan uit Nederland en

land plaatsvond. Of dat er ineens op een contract of polis

we het platform klein zodat we goed kunnen samenwerken

te hebben.”

RPC met kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Singapore en

Engels recht van toepassing blijkt. De wereld wordt groter

en onze klanten iets waardevols kunnen bieden.”

Peter: “Inderdaad, de verzekeringsmarkt wordt internationa-

Hong Kong zijn er nog vier gerenommeerde advocatenkan-

en claims handlers bij verzekeraars hebben behoefte aan

“Centraal in onze dienstverlening staat een proactieve hou-

ler. Ook wij merken de laatste jaren dat Nederlandse schade-

toren aangesloten bij Global Access Lawyers, stuk voor stuk

expertise buiten Nederland. Daar voorzien wij in.” Simon

ding”, vervolgt Peter. “Onze cliënten hebben geen advies no-

behandelaars steeds vaker op zoek zijn naar een advocaat

gespecialiseerd in verzekeringsrecht. Simon: “We werken

noemt het voorbeeld van een verzekeraar in de Verenigde

dig, maar een oplossing. We willen begrijpen wat de klant
www.schade-magazine.nl
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Reeds

De eigen deskundige voor gedupeerde!

nodig heeft en niet alleen een goede jurist zijn. Wanneer je

delen van de wereld klanten konden deelnemen. We start-

de wereld van je klant begrijpt kun je hem veel beter helpen.

ten in Australië en Singapore, gingen door naar Europa en

Wij willen een claims handler of underwriter helpen met een

Noord-Amerika was de hekkensluiter. Op die manier leek het

oplossing. Als zij met die oplossing bij hun manager, make-

net op het vuurwerk met Nieuwjaar waarbij ieder uur een

laar of klant kunnen scoren, dan hebben wij goed werk ver-

ander deel van de wereld feest viert.”

richt.”

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

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

- Brand
/ Explosie
(gebouwen,
vaaren voertuigen)
(gebouwen,
vaaren voertuigen)
- Inbraak
/ Diefstal
Inbraak / Diefstal
- -Aansprakelijkheid
- Aansprakelijkheid

Experts gecertificeerd Branddeskundige A
Erkend leerbedrijf
Experts gecertificeerd Branddeskundige A
ErkendExpertise
leerbedrijfB.V.
BIESBOER

Brandschade

Waterschade

Stormschade

Autoschade

Inbraak

Maritiem

“Ieder kantoor organiseerde al langere tijd kennissessies

TerraLex, wat met 163 deelnemende kantoren in meer dan

voor zijn eigen klanten, maar dit deden we gezamenlijk, als

100 landen een van de grootste netwerken van advocaten-

platform. In de toekomst willen we dat blijven voortzetten,

kantoren ter wereld is. Peter en Simon benadrukken echter

omdat we merken dat klanten er behoefte aan hebben om

dat Global Access Lawyers complementair is aan TerraLex.

op de hoogte te blijven van internationale ontwikkelingen.

Simon: “TerraLex is voor ons een heel nuttig netwerk, maar

Ontwikkelingen verschillen ook per land. In Nederland lopen

is groter en richt zich niet op een specifieke branche. Wij zijn

we bijvoorbeeld voor op de rest van Europa op het gebied

een kleine, hechte club van gespecialiseerde verzekerings-

van class actions. Die kennis kunnen wij dan met klanten in

recht kantoren die elkaar door en door kennen en dezelfde

andere landen delen.

werkwijze hanteren. Als netwerk focussen we ons ook alleen
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RA en
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nacht bereikbaar
Dag
en
nacht
bereikbaar
Telefoon
072 bereikbaar
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E-mail:
info@biesboerexpertise.com
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E-mail: info@biesboerexpertise.com
Internet:
www.biesboerexpertise.com
Internet:info@biesboerexpertise.com
www.biesboerexpertise.com
E-mail:

HlpC Expertise | Havenzicht 74 | 1357 NR Almere | +31 (0)36 711 34 53

Omdat‘stille
‘stillegetuigen’
getuigen’niet
nietliegen
liegen
omdat

www.hlpc.nl/schade

Internet: www.biesboerexpertise.com

RPC en Kennedy Van der Laan zijn beide aangesloten bij

Wij ontzorgen uw verzekerde tijdens
het gehele proces.

maar op de verzekeringsmarkt. Wij bieden onze klanten een
snelle, gemakkelijke toegang tot de internationale top van
de juridische markt op het gebied van verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.
Global Access Lawyers is niet in te schakelen als kantoor.
Het is een platform dat de dienstverlening voor veel cliën-

Wij willen een claims handler
of underwriter helpen met een
oplossing

ten makkelijker maakt. Alle aangesloten kantoren staan nog

In de kern brengt Global Access Lawyers een groep verze-

steeds op zichzelf en zijn volledig onafhankelijk. We zijn niet

keringsspecialisten bij elkaar die al veel met elkaar gemeen

gefuseerd en ieder kantoor kan ook nog steeds samenwer-

hebben: we zijn allemaal onafhankelijk en daarom flexibel,

ken met andere advocatenkantoren in het buitenland. Wij

we bedienen veelal dezelfde cliënten, we hebben allen een

zien dat als ‘the best of both worlds’: we kunnen de klant in

passie voor de branche en we zijn allemaal vastbesloten om

elk land een topkantoor en rechtstreekse contacten bieden,

nieuwe manieren van samenwerking te onderzoeken die

zonder verlies van flexibiliteit.”

onze cliënten vooruit helpen en hen het leven makkelijker
maken. En niet onbelangrijk: deze lancering is bovenal ge-

DESKUNDIGHEID OVER VIER KANTOREN

woon erg leuk!”

Op de vraag wanneer het idee van de samenwerking is
ontstaan antwoordt Simon: “In september 2019 begonnen

Toekomstvisie

Kantoor Rotterdam
K.P. van der Mandelelaan 90
3062 MB Rotterdam
010-8516500

we met het idee van een platform en de lancering stond

Simon: “Sinds de lancering van Global Access Lawyers heb-

oorspronkelijk gepland voor mei 2020. We wilden tijdens

ben diverse advocatenkantoren in verschillende rechtsge-

de lancering graag groots uitpakken met een fysiek evene-

bieden ons benaderd met de vraag of zij zich bij ons plat-

ment, maar toen kwam COVID-19 waardoor dit niet door

form konden aansluiten. Wij zullen elk advocatenkantoor

Kantoor Schiphol
Hendrik Walaardt Sacréstraat 405
1117 BM Schiphol
020-3473111

kon gaan. We namen ons voor te wachten op betere tijden

dat ons benadert met plezier in overweging nemen, maar

zodat het fysieke evenement wel plaats zou kunnen vinden.

uiteindelijk zullen wij ons door onze cliënten laten leiden

Nu, een jaar later, hebben we toch besloten deze wens los te

wat betreft de vraag waar zij betere toegang tot toonaan-

laten want we wilden niet langer wachten met lanceren. We

gevende verzekeringsrechtelijke ondersteuning nodig heb-

Kantoor Utrecht
Groenewoudsedijk 50
3528 BK Utrecht
030-2802012

hebben dat extra jaar de tijd genomen om ervoor te zorgen

ben. Uitbreiding is niet per se ons doel. Het is belangrijk dat

dat de website gereed was en alles tot in de puntjes uitge-

we ons concentreren op wat we nu willen opbouwen en dat

kristalliseerd.”

we luisteren naar de wensen van onze cliënten. Wij zullen

Peter legt uit hoe het netwerk geïntroduceerd is: “Na al

er eerst voor zorgen dat Global Access Lawyers zich bewijst.

eerder gezamenlijk een seminar over Cyber te hebben ge-

En ondanks de wens om te evolueren, blijven we bij onze

geven, hebben we een week voor de lancering samen met

overtuiging dat het belangrijk is om selectief te zijn en enkel

alle aangesloten kantoren webinars georganiseerd over be-

samen te werken met kantoren die onze passie voor de ver-

stuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersclaims en class

zekeringsmarkt delen, een zekere volwassenheid uitstralen,

actions. We organiseerden dit in de Amerikaanse, Europese

supergoed zijn in hun vakgebied en enthousiast zijn om sa-

en Aziatische/Pacific geografische zones, zodat er uit alle

men te werken.” <

Kantoor Eindhoven
Freddy van Riemsdijkweg 4
5657 EE Eindhoven
040-3031790

Vanderwal & Joosten BV

Lancering

info@vwj.nl | www.vwj.nl
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NIVRE-directeur Susan Mogony

den dat alle drie de kinderen hun eigen weg zouden ontdek-

Praten, luisteren en samen
naar oplossingen toewerken

Vorig jaar is het bestuur van het NIVRE gestart met een nieuwe toekomststrategie voor het NIVRE: Project Samen naar
de Toekomst. De stappen die genomen moeten worden om het NIVRE op een hoger plan te tillen. De strategie met
betrekking tot de zelfreflectie richting de eigen groep. De manier waarop de achterban benaderd wordt. Daar wordt Susan
Mogony vrolijk van. Zij reageerde op de vacature van directeur bij het NIVRE en trad er op 1 mei jongstleden in dienst.

ken. Susan: “En achteraf gezien is dat wel goed. Anders ga je
teveel achterover leunen. Ik mocht mezelf op alle mogelijke
manieren ontplooien. Natuurlijk werden er kaders gesteld,

Verbindend en enthousiast over
alles en iedereen

maar ik kreeg al jong de mogelijkheid om eigenwijs te zijn.
Dit leidde bij mij overigens ook tot de nodige opstandigheid.

en ABN Amro om projecten vlot te trekken. Niet omdat ze

Wat ik van mijn moeder heb meegekregen? Zij was een boe-

veel kennis had van ICT, maar omdat ze met klanten het ge-

rendochter uit de Achterhoek die al snel zelfstandig was. Zij

sprek aanging als er iets fout ging. Door te praten en te luis-

was wat meer plooibaar dan mijn vader. Eigenlijk was zij al-

teren wist ze keer op keer projecten weer op de rit te krijgen.

les wat mijn vader niet was. Mijn moeder zocht naar oplos-

Uiteindelijk besloot ze in de avonduren Rechten te doen aan

singen. Zo heb ik van beiden wat meegekregen.”

de Radboud Universiteit in Nijmegen en studeerde af op

Fouten maken mag

Verzekerings- en Gezondheidsrecht.

De drie kinderen werden gestimuleerd om naar eigen inzicht

Eigen manier van werken

te handelen. Ze voelden zich gesterkt door de gedachte dat

Ze ging een blauwe maandag de advocatuur in, maar die

hun ouders achter ze stonden. “Want je deed absoluut wel

droom was in werkelijkheid minder mooi dan ze had ge-

Door Cindy van der Helm

eens dingen fout en dat kreeg je dan ook te horen, maar je

hoopt. “Een advocaat haalt er het beste uit voor zijn cliënt,

Fotografie ZZindi Corporate Communicatie

mocht je eigen fouten maken”, vervolgt Susan. ”Fouten ma-

maar niet door in gesprek te gaan met de tegenpartij. Die

ken doe ik nog steeds. Iedereen maakt fouten, dus ik ook. En

tijd kreeg ik niet, terwijl dat juist mijn manier van werken is:

als dat gebeurt kan ik er best wel van wakker liggen, want je

praten, luisteren, samen naar een oplossing toewerken.”

wil het graag goed doen. Natuurlijk is het niet fijn om fouten
te maken, maar fouten kunnen je wel verder brengen.
Er zijn organisaties waar fouten maken wordt afgestraft. Dat
is geen omgeving voor mij. Je moet fouten kunnen maken
om van te leren. Dat heb ik van mijn ouders geleerd en dat is

De NIVRE-titel is iets waar je
voor hebt gewerkt

ook de manier waarop ik nu leidinggeef. Ik probeer mensen
te stimuleren om hun ding te doen. Dat is iets wat onlosma-

Ze ging werken bij Vakbond De Unie waar ze vanwege

kelijk met mij verbonden is en voor een deel automatisch

haar visie en ideeën gevraagd werd toe te treden tot het

gaat. Maar als het fout gaat probeer ik wel samen te werken

MT. Vervolgens startte zij haar eigen adviesbureau en was

naar een oplossing. Ik trek mijn handen er niet vanaf en wil

voornamelijk in de zorg werkzaam. Ze volgde de media-

ook niet dat degene die de fout maakt dat doet. “

torsopleiding bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
en bemiddelde veel tussen directies en de OR om in geza-

De rode draad

menlijkheid tot het belang van de organisatie te komen. En

Klantgerichtheid heeft Susan al jong geleerd tijdens haar

toen liep ze tegen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij

traineeship bij McDonald’s. Ze was als jonge meid redelijk

voor Diergeneeskunde (KNMvD) op. Susans grote hobby is

recalcitrant, wilde na de HAVO niet doorstuderen en besloot

kynologie en af en toe fokt en keurt zij staande honden in

parttime bij de hamburgerketen te gaan werken. “Het mar-

rasgroep zeven. Tijdens zo’n keuring kwam ze in contact met

ketingverhaal, het proces naar buiten toe, de discipline die

een dierenarts die aangaf dat de beroepsorganisatie een di-

erachter zit, dat zijn aspecten die goed zijn bij McDonald’s.

recteur zocht die kon helpen met de positionering. Dat heeft

Maar ik wilde er niet mijn hele leven blijven werken.” Susan

zij vijf jaar gedaan.

kwam in de zorg terecht, waar zij interne opleidingen volg-

Susan Mogony: “We moeten samen de trotsheid zien terug te krijgen die uit de titel spreekt en de titel laten sprankelen. De NIVRE-titel is iets waar
je voor hebt gewerkt.”
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L’histoire se répète

we dit?” Ze luisterde veel naar anderen en probeerde samen

L’histoire se répète. Ook het NIVRE heeft behoefte aan ie-

op een hoger plan te komen, ook weer iets dat als een rode

mand die kan helpen met de positionering en die daarnaast

draad door haar leven loopt.

de kwaliteit en deskundigheid van experts in een veranderende markt helpt bewaken, die bouwt aan vertrouwen bij

Zo kwam ze bij de afdeling Inkoop terecht, maar liep tegen

alle betrokken partijen en die een duidelijke, meer actieve

Met een Hongaarse vader en een moeder uit de Achterhoek

zelf aangeeft – wat eigenwijs. Gelukkig wel op een gezonde

een glazen plafond. Daarop besloot ze in de avonduren hbo-

externe representatie en lobby naar buiten toe oppakt.

bracht Susan Mogony haar jeugd door in Eindhoven. Met

manier.

bedrijfskunde op te pakken. Haar docent wees haar op een

Susans opvoeding heeft haar twee belangrijke kenmerken

name de roots van vaderszijde brachten bepaalde normen

20

de. De door haar meestgestelde vraag was: “Waarom doen

baan in de ICT. Zodoende belandde ze in een typische man-

gebracht die uitstekend in te zetten zijn in deze functie. Ze

en waarden mee: ben jezelf, blijf jezelf, blijf jezelf vragen stel-

Susan is de jongste van de drie kinderen van het gezin

nenwereld waar ze een leuke tijd heeft gehad. Uiteindelijk

is verbindend en enthousiast over alles en iedereen. Susan

len en neem niets klakkeloos aan. Ze is dan ook – zoals ze

Mogony. Toch was niet alles voorgekauwd. Haar ouders wil-

ging ze van de Belastingdienst naar Nationale Nederlanden

vindt de uitdaging die op haar bordje ligt dan ook geweldig.
www.schade-magazine.nl
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Geen probleem, wij lossen het voor u op!
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.

met brand- of waterschade?

“Een prachtige opdracht. Toch is alleen een mooie opdracht
voor mij niet voldoende. Er moet ook een klik zijn met de
mensen met wie je moet samenwerken. De sollicitatiege-

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

Dé Meerwaarde bij schades en faillissementen!
 Beste prijs
 Ontzorging door financiële zekerheid
 Binnen 24 uur gehele logistieke afhandeling

sprekken waren met leden van het bestuur. Dat voelde goed.
Gaandeweg werd ik steeds enthousiaster over de baan. Het
is een opdracht waarin je zaken moet zien te veranderen en
ik heb er vertrouwen in dat ik dat samen met het bestuur
kan volbrengen. Het huidige bestuur zal weliswaar een stapje terugdoen, maar twee bestuursleden blijven aan en een
aantal leden zal in het werkgeversbestuur komen. En vanuit
dat bestuur zullen zij ook invloed hebben. Zo zullen we er
samen voor zorgen dat de overdracht en de implementatie
van de nieuwe strategie doorgang vinden.”

De trotsheid op de titel terugkrijgen
Susan heeft in de korte tijd dat ze aan boord is al redelijk wat

14:00 uur
Schademelding

16:00 uur
Inschrijving

17:00 uur
Gunning

07:00 uur
Start logistieke proces

17:00 uur
Missie voltooid

vergaderingen van de branchebesturen meegemaakt. “Iedereen is zich bewust van het feit dat er iets moet gebeuren.
De ideeën die in al die besturen leven komen alleen niet in
gelijke snelheid en in dezelfde lijn dichter bij elkaar. We zul-

dé meerwaarde bij schades en faillissementen

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

t. +31(0)40-2213433
m. +31(0)6-53404947
e. info@timcotrading.nl
i. https://timcotrading.nl

len dan ook goed naar elkaar toe moeten werken. Dat is een
aardige uitdaging. Het belangrijkste is: de trotsheid terugkrijgen die uit de titel spreekt en de titel laten sprankelen. De
NIVRE-titel is iets waar je voor hebt gewerkt.

We moeten de titel
laten sprankelen

Susan Mogony’s opvoeding heeft haar twee belangrijke kenmerken gebracht die uitstekend in te zetten zijn
in deze functie. Ze is verbindend en enthousiast over alles en iedereen.

op. En belangrijk: we moeten niet alleen maar zeggen, maar
Die uitstraling begint met het toekennen, herkennen en

ook doen.

erkennen van de intrinsieke waarde. Dat moet iedereen uit-

Of het nou is met vrienden, met mijn honden, mijn man of

eindelijk uitstralen naar stakeholders en de buitenwacht. Ik

mijn eigen team, als we allen het gevoel hebben dat we sa-

kan geen kar trekken als de groep er niet achter staat. Als

men iets bereikt hebben, dan ben ik heel gelukkig. Ik ben ie-

alle schade-experts aangeven dat zij een titeltje hebben,

mand die er blij van wordt om energie in alles en iedereen te

maar de waarde zelf niet herkennen, dan wordt het voor

krijgen. Vooral als mensen die energie gebruiken en inzetten

mij lastig om dit goed in de buitenwereld te positioneren.

om zaken ten goede te veranderen. En als de mensen om mij

De gemeenschappelijke waarde toekennen aan de titel, dat

heen vrolijk worden, ergens voor gaan en trots worden, dan

kan ik niet alleen. Dat kan ik alleen doen in samenspraak met

kan mijn dag niet meer stuk.” <

anderen.”

Een eer om de titel te mogen voeren
“Er zal dus eerst een bewustwordingsproces op gang moeten komen dat het een eer is om de titel te mogen voeren.
Register-Experts moeten trots zijn en blijven op hun titel. Dit
betekent o.a. dat het niveau en de wijze waarop de opleidingen gegeven worden besproken moeten worden met de
branchebesturen, stakeholders en opleidingsinstituten.
Het wordt leuk als we het intern goed gepositioneerd hebben. Kracht van binnenuit, daar begint het bij. Er zijn verschillende ideeën en eerst moeten alle neuzen dezelfde kant
www.schade-magazine.nl
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Alleen ga je snel,
samen kom je verder

jaarlijks veel druk op de betrokken partijen in de coassurantiemarkt. In de afgelopen twee jaren was er tevens sprake
van een ‘harde’ markt. Het leidde tot forse problemen bij de
prolongatie 2020, zoals inefficiënties en onduidelijkheden
in het proces, niet tijdige communicatie en extreem hoge

Samenwerking heeft geleid tot
verbetering van de marktwerking

werkdruk. In goede samenwerking met het Verbond van

Dit gezegde uit Zuid-Afrika ging door mijn hoofd toen ik recentelijk het rapport ‘Evaluatie Prolongatie 2021’ besprak met

Verzekeraars en Adfiz is een document gepubliceerd onder

gehele keten heen, is hiervoor noodzakelijk. Niet te verge-

de titel ‘Prolongatie 2021: uitgangspunten en begeleidende

ten hierbij is de noodzaak voor state of the art ICT-systemen

richtlijnen’. Het doel van het document was simpel, primair

en gestructureerde dataverwerking, om te komen tot een

de klanttevredenheid optimaliseren en het ‘eigen proces’

prolongatieproces dat voldoet aan de eisen die alle stake-

het bestuur van de VNAB. Tegelijkertijd gingen mijn gedachten terug naar januari 2020 en mijn eerste gesprekken over

tussen de makelaars en verzekeraars sterk verbeteren. De

holders stellen.

de rol als uitvoerend bestuurder bij de VNAB. Onder andere met Focko Dorhout Mees en Gielijn Arend heb ik destijds

uitgangspunten en richtlijnen zijn ook met de NARIM be-

gesproken over de uitdagingen van de coassurantiemarkt en daarmee ook van de VNAB.
Door Rob ter Mors

sproken en gezamenlijk hebben de partijen besloten om na

De komende maanden wordt onder andere in een aantal

de prolongatie een grondige evaluatie te doen.

rondetafels en in overleg met het Verbond van Verzekeraars

De VNAB heeft recentelijk het eindrapport besproken bin-

en Adfiz, gekeken naar maatregelen om te komen tot een

nen het bestuur. Er zijn 16 ledenorganisaties (8 verzekeraars

aangepast prolongatieproces gebaseerd op duidelijke prin-

en 8 makelaars) met in totaal 26 personen geïnterviewd.

cipes en afspraken. We kijken naar de wereld om ons heen,

Doelstelling van deze inventarisatie was om de oorzaken

zoals in de UK waar ‘Contract Certainty’ een stevige basis

van de problemen helder te analyseren. En om oplossings-

geeft om tot een efficiënt en effectief prolongatieproces

richtingen te vinden voor het verbeteren van klanttevre-

te komen. We doen dat niet om het klakkeloos te kopiëren,

denheid, verzekerbaarheid, samenwerking met klanten en

maar om te leren van de ervaringen en aanpak. Om zo te

onderlinge samenwerking. De resultaten wijzen op drie

komen tot een nieuwe en zakelijke wijze van werken waarin

hoofdproblemen:

zowel klant, makelaar als verzekeraar in de Nederlandse
markt weten waar ze aan toe zijn. Er wordt ook gekeken naar

1. Kwaliteit en verzekerbaarheid: diversiteit aan o.a.

oplossingen zoals meerjarige contracten en spreiding van

premies en voorwaarden

prolongatiedata, onderwerpen waar vaak eerder over is ge-

We zien meer BIPAR-polissen ontstaan met een diversi-

sproken, maar die nog niet hebben geleid tot aanpassingen.

teit aan clausules en voorwaarden. In specifieke secto-

Tijdens de interviews is er open gesproken over de geza-

ren is het moeilijk om risico’s afdoende te verzekeren.

menlijke verantwoordelijkheid om ketenregie en sturing
aan te pakken. Hierbij hoort ook minder vrijblijvendheid

2. Tijdigheid dekking/polis/premie: te laat of soms ver
na ingangsdatum

ring van protocollen. En aldus een duidelijke wens om de

Klanten ervaren dat de bevestiging van dekking vaak

rollen en verantwoordelijkheden gezamenlijk te bepalen en

laat in het jaar komt en tot onzekerheid leidt. Tevens

te bevestigen. Kortom, terug naar de kern van coassurantie,

komt het te vaak voor dat een polis pas ver in het lopen-

wie doet wat en wie heeft welke verantwoordelijkheid. Met

de jaar wordt geleverd aan de klant.

als doel een optimale klanttevredenheid.

3. Effectiviteit en efficiency totale keten: onvoldoende
voor zowel verzekeraars als makelaars
Klanten, verzekeraars en makelaars zijn veel extra tijd
Rob ter Mors, uitvoerend bestuurder VNAB: “De coassurantiemarkt kan het zich niet veroorloven dat deze problemen zich langdurig voordoen
zonder dat dit leidt tot een dalend vertrouwen van klanten en marktpartijen en daarmee reputatieschade voor de markt als geheel.“

www.schade-magazine.nl

kwijt en ervaren een hoge werkdruk in Q4 en Q1 van een
jaar.

Klanttevredenheid optimaliseren
en het ‘eigen proces’ sterk
verbeteren

Wat mij uit die gesprekken vooral is bijgebleven, is de erva-

gezamenlijk vertegenwoordigt, gezamenlijk investeert in

ring dat ik sprak met vertegenwoordigers van twee organi-

ICT-systemen om de markt te faciliteren, probeert talent

De coassurantiemarkt kan het zich niet veroorloven dat deze

Weer even terug naar Zuid-Afrika. Samen komen we verder.

saties die elkaar nodig hebben, het soms niet eens zijn met

te interesseren en aan te trekken en aan kennisoverdracht

problemen zich langdurig voordoen zonder dat dit leidt tot

Dat geldt voor de VNAB en haar leden. En voor de VNAB en

elkaar, maar ook een gezamenlijk belang en passie voelen

doet. Onderling zijn de leden concurrenten. Tegelijkertijd

een dalend vertrouwen van klanten en marktpartijen en

de samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, Adfiz

bij de ontwikkeling van de coassurantiemarkt. Met als doel

leidt de samenwerking binnen de VNAB tot een verbetering

daarmee reputatieschade voor de markt als geheel.

en NARIM. De komende maanden werken we gezamenlijk

om voor klanten goede en evenwichtige oplossingen te ma-

van de marktwerking.

ken die de risico’s voor die bedrijven beheersbaar maken.

24

voor het naleven van afspraken, procedures en de uitvoe-

aan deze mooie opdracht om de coassurantiemarkt struc-

De ‘co’ in coassurantie

tureel te versterken. Zijn we al per 1 januari 2022 klaar? Nee,

Er zijn weinig (tot geen?) voorbeelden van andere landen

Evaluatie prolongatie 2021

Nadenken over wat de ‘co’ in coassurantie inhoudt, hoe er op

dat denk ik niet, maar we hebben dan wel een duidelijke

waar er in de grootzakelijke verzekeringsmarkt een bran-

Vorig jaar zomer werd vooruitgekeken naar de komende

een zakelijke en transparante wijze moet worden samenge-

routekaart welke stappen we gaan zetten in de komende

cheorganisatie is die zowel verzekeraars als makelaars

prolongatie van 1 januari 2021. Het prolongatieproces legt

werkt met meer procesduidelijkheid en efficiency door de

tijd. <
www.schade-magazine.nl
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COLUMN | PREVENTIE

fitter dan ooit. De tips van experts vlogen ons om de oren. Vooral voor de
thuiswerkers. Al dat zitten heeft een impact op je lijf. Dus was het devies:
blokje om, om de start van je thuiswerkdag te markeren. En nog eentje
als je de dag afsluit. De ‘Ommetje app’ werd de meest gedownloade app
uit de appstore. Wandelen werd ‘hot.’ En niet in de laatste plaats door hersenwetenschapper en influencer Erik Scherder, een van de prominente
aanjagers van deze app. Zo legde hij meermalen in de media de wetenschappelijke link tussen bewegen en fitheid. En dat je lijf en hoofd com-

Als samenleving zijn
we gebaat bij het
versterken van een
positieve toestand

municerende vaten zijn. Maar wat deze 15 maanden ook blootlegden is
dat werken aan een gezonde levensstijl niet een kwestie is van gewoon
maar doen. Ineens werden we geconfronteerd met de noodzaak om na

zet op te nemen in de vijf zorgwetten worden ze medeverantwoordelijk

te denken over onze fitheid. En soms werden we ons ook pijnlijk bewust

gemaakt voor ons overgewicht, gebrek aan beweging en stressniveau.

dat dingen niet lukten.
In mei van dit jaar startte het ‘Team Gezonde Voeding Nu’ een petitie. On-

Barbara Enthoven is preventiemarketeer bij Movir, marktleider in individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daar houdt ze zich bezig met het vormgeven van preventie. Ze
is gepassioneerd over de 3 c’s: concept, content en communicatie. Op dit snijvlak - inhoudelijk en creatief – wil ze waarde creëren voor mens, organisatie en samenleving.

Van preventie naar amplitie
Ken je de coronials? Dat zijn de kinderen die zijn verwekt tijdens de coronapandemie. Quarantannen? Werken aan
je kleur terwijl je thuiswerkt in de zon. In een uitzonderlijke periode worden bijzondere woorden geboren. En de
uitdrukkingen die we al langer kennen krijgen een nieuwe kleur. Zoals schade.

Omgeving

der het motto ‘Maak ons eten weer gezond’ pleiten zij voor meer gezon-

Het is te makkelijk om te zeggen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor

de voeding waarbij zout, suiker en ongezond vet in alledaagse bewerkte

gezonde leefgewoontes. Het ontslaat ons niet van de plicht om ons best

producten moeten worden teruggedrongen. Voedingswetenschapper

te doen maar van nature hebben we allemaal een bepaalde hang naar

Jaap Seidell is een van de prominenten die de petitie steunt. De overheid

luiheid. In de prehistorie waren we ingesteld op het verzamelen van eten

lanceerde recent de campagne ‘Fit op jouw manier’ waarbij de nadruk

voor periodes van schaarste. We zijn hier eigenlijk nog allemaal in blijven

wordt gelegd op het feit dat kleine stapjes in je leefpatroon al kunnen

hangen, ondanks de evolutie. Daar komt bij dat onze leefomstandig-

helpen om gezonder en fitter te worden. Een campagne die op bepaalde

heden en leefomgevingen zijn veranderd. We leven in een obesogene

social media platforms werd weggehoond vanwege de kinderlijk een-

omgeving. Voor velen van ons geldt dat het er niet echt meer van komt

voudige tips.

om te bewegen. Trappen zitten verstopt in gebouwen en de liften glanzen ons tegemoet. Rijdend verkeer neemt steeds meer ruimte. Plekken

Maatwerk

waar je kunt lopen en fietsen verdwijnen daarentegen steeds meer en de

Niet alleen de zorgverzekeraars lieten van zich horen tijdens de pande-

snackautomaten leggen de calorierijke repen op ooghoogte. Zo groeien

mie. Het woord ‘coulance’ kreeg een menselijk gezicht. Verzekeraars lie-

we rap naar een omgeving waarin overgewicht de meerderheid van de

ten in veel gevallen de letter van de polisvoorwaarden los en hielpen

Nederlanders treft. Met verschillende gezondheidsrisico’s van dien. Dan

waar ze konden. In het groot en in het klein. Bij arbeidsongeschiktheids-

moeten we ook nog het kaf van het koren zien te scheiden als het gaat

verzekeraars is preventie belangrijker geworden dan ooit. Met de pan-

om adviezen. Online buitelen de voedingsdeskundigen, professioneel

demie als katalysator. Het woord preventie wordt steeds meer in de eta-

opgeleid of zelfverklaard, over elkaar heen met tips en waarschuwingen.

lage gezet. En met de opgebouwde kennis van de laatste twee decennia

Zo hadden we een periode waarin de oorlog werd verklaard aan brood

kunnen we ook echt waarde toevoegen aan het leven van de zelfstandig

en parallel daaraan werd zuivel in de ban gedaan. Gelukkig staan steeds

ondernemer. Maar preventie begint met het echt kennen van je klant.

meer partijen op die ons de wetenschappelijk onderbouwde weg wijzen

Zonder kennis schiet je met hagel op een niet homogene groep. En een

Corona, de term die onze branche én levens al 15 maanden verbindt.

zorginstellingen of de mensen die vereenzamen? En in het kielzog de

en met ons samen willen optrekken in onze zoektocht naar een vitaal

van de lessen die we tijdens deze pandemie hebben geleerd is dat ie-

In het verhitte debat over de uitweg uit de coronapandemie komt één

vaccinatiediscussie. Ben je tegen, dan ben je een wappie. Ben je voor dan

leven.

dereen anders is en daar hoort maatwerk bij. Een pandemie is lastig te

woord vaak terug: preventie. Ook als branche hebben we een belangrijke

ben je naïef. Tussen die felle discussies door speelde een wat minder ver-

taak om hier invulling aan te geven. Niet alleen uit zakelijke noodzaak

hit maar wel intensief debat. Over preventie. Wetenschappers en influen-

Verplichte preventie

ken als we met z’n allen de schouders zetten onder een collectieve inzet

maar ook omdat we onderdeel van deze samenleving zijn. Dat lukt al-

cers hielden een pleidooi voor een gezondere levensstijl met voldoende

De bestuursvoorzitters van Zilveren Kruis, CZ en Menzis gingen begin dit

rond amplitie: de fase vóór preventie waar je werkt aan versterken. Dat

leen samen.

beweging, gezond eten en mentale weerbaarheid. In de loop van de

jaar nog een stap verder als het gaat om de verantwoordelijkheid voor

versterken van een positieve toestand waardoor je meer reserves hebt,

voorkomen met preventie, maar we kunnen wel de impact kleiner ma-

pandemie werd steeds meer duidelijk dat een versterkt immuunsysteem

preventie. In de Volkskrant houden ze een vurig pleidooi voor een ge-

Verdeeldheid

dat is precies waar we als branche en – belangrijker nog – als samenle-

een coronabesmetting minder impactvol kan maken. Mensen werden

zondheidsplicht. “Het Nederlandse zorgstelsel is gericht op ziekte, niet

ving bij gebaat zijn.

Van geklap voor zorgpersoneel tot woede over de avondklok. Een peri-

aangespoord om goed voor zichzelf te zorgen.

op gezondheid. Dat moet veranderen, vinden de bestuursvoorzitters van

ode van solidariteit sloeg om in een fase van tegenstellingen. Sommige

Zilveren Kruis, CZ en Menzis. Zij prediken een revolutie: stel zorgverle-

mensen verdedigden hun standpunten vanuit de loopgraven. Wie heeft

Coronakilo’s

ners verplicht om aan de preventie van gezondheidsklachten te werken.”

het het zwaarst? De jongeren die perspectief missen en in de belang-

De coronakilo’s (ook weer zo’n nieuw woord) vlogen er bij sommige men-

(Volkskrant, 11 februari 2021) Die plicht strekt zich uit over de zorgpartij-

rijkste fase van hun leven contacten moeten ontberen, de ouderen in

sen aan. Anderen ontdekten het park om te gaan hardlopen en werden

en die zich meer moeten inzetten voor de volksgezondheid. Door die in-

26
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JONGE PROFESSIONALS

Waarom ben je brandsluiter geworden?

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

Ik ben begonnen als schadebehandelaar en heb dit vier jaren gedaan. Aan

Het verzekeren van moeilijk te verzekeren segmenten en het onvoldoende

het einde van deze vier jaren kreeg ik interesse in de andere kant van de me-

differentiëren van risico’s in een segment. In enkele gevallen wordt niet naar

daille, het sluiten van brandverzekeringen. Het behandelen van schades leek

het risico zelf gekeken, maar naar het segment waaronder het risico valt en

mij een goede basis om brandsluiter te worden en om daarmee uiteindelijk

daardoor per definitie niet verzekerbaar is.

goede adviezen te geven.
Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden

Dat het saai en voorspelbaar werk is, terwijl het tegenovergestelde het geval

Doorzetter, sociaal, nieuwsgierig, empathisch, toegewijd.

is.

Welke eigenschap van jou komt het best tot zijn recht als brandsluiter?

Als je geen brandsluiter was geworden, welk vak had je dan gekozen?

Als brandsluiter sta je constant in contact met diverse verzekeraars en klan-

Ik heb eerlijk gezegd geen idee en dat is volgens mij ook een reden dat veel

ten. Het is daarom belangrijk dat je je kan inleven in de behoeften van deze

mensen de verzekeringsbranche zijn ingerold. Ik heb in het verleden inte-

partijen om zo tot een overeenkomst te komen waarbij verzekeraars en klan-

resse gehad om te ondernemen in de Horeca.

ten tevreden zijn met het eindresultaat.
Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Wie is je grote leermeester?

Jongeren kunnen van senioren leren om wat meer geduld te hebben bij het

Ik heb niet één leermeester gehad, maar meerdere. Er zijn in de verzekerings-

leren van een vak in de verzekeringsbranche.

branche ontzettend veel ervaren collega’s, die in het begin van je carrière je

Jongeren zitten door hun gebrek aan ervaring nog niet vast aan routines en

graag ondersteunen en kennis willen meegeven. Tijdens beide functies heb

hebben een open benadering als er iets opgelost moet worden. Senioren

ik veel geleerd van verschillende mensen en met die opgedane kennis en

kunnen leren van jongeren door niet altijd vanuit vaste routines een beslis-

ervaring uiteindelijk mijn eigen stijl gecreëerd waar ik mij prettig bij voel.

sing te maken.

Favoriete app?

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk?

Spotify. Als ik thuis kom na een dag werken vind ik het fijn om tijdens het

Het aantrekkelijke aan mijn werk vind ik de veelzijdigheid. Elke dag zie je

koken muziek te luisteren of een podcast aan te zetten.

nieuwe bedrijven en spreek je nieuwe mensen die allemaal andere vragen
en/of behoeften hebben die jij als brandsluiter kan helpen.

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
Het beginnen als (onervaren) brandsluiter in een ontketende verzekerings-

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?

markt, waarbij alles werd vrijgemaakt of zelf definitief werd opgezegd. Voor

Van Patrick Kluivert en Dennis Bergkamp.

mij persoonlijk voelde dit als een vuurdoop, want ik kon aan de reacties van
mijn collega’s zien dat dit jaar anders was dan de jaren ervoor. Uiteindelijk

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?

hebben we als team alles weten te verlengen en de klus geklaard. De team-

Je ziet steeds meer jonge mensen in de verzekeringsbranche beginnen,

spirit die naar boven kwam zal ik niet snel vergeten.

maar ik heb wel het idee dat er nog steeds een tekort is aan (jonge) vakkundige mensen.

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
The Dig

Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
De verbondenheid tussen mensen onderling in de branche of je nu voor een

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

makelaar, verzekeraar, expertisebureau of een advocatenkantoor werkt.

Persoonlijk ben ik niet van teksten op T-shirts, maar als ik iets moet kiezen
dan liever een creatieve of artistieke afbeelding met een betekenisvolle

Wat is je favoriete restaurant?

boodschap.

Maz Mez in Amsterdam. Heerlijk Libanees eten en een perfecte setting voor
een gezellige avond.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Ik heb geen uitgesproken favoriet, maar ik vond Mexico en Indonesië prach-

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?

tig en divers.

De transitie/wens om de wereld duurzamer te maken en dat daarbij niet altijd rekening wordt gehouden met het creëren van een (brand)veilige om-

Waaraan moet een goede collega voldoen?

geving. Zonnepanelen in combinatie met brandbare isolatie en de recente

Betrouwbaar en een goede dosis humor.

uitzending op Zembla, waarin eveneens het gebruik van brandbare isolatie
ter discussie wordt gesteld, zijn opvallende voorbeelden.
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JONGE PROFESSIONALS
Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak?
Zoveel mogelijk kennis en ervaringen opdoen om daarmee een betere
brandsluiter te worden en daarmee de klanten van de beste adviezen te

WATERSCHADE
ONDER UW ZWEVENDE
DEKVLOER?

kunnen voorzien.
Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n man in een saai grijs pak’ / ‘een grijze
muis’ wordt?
Met de tijd meegaan en wat vaker smart casual naar kantoor gaan.
Wat is je levensmotto?
Waar een wil is is een weg.

Door middel van onderdrukdroging herstellen wij complexe waterschade snel en efficiënt. Wij drogen de natte
isolatielaag, zonder dat de volledige vloer gesloopt hoeft te
worden. Zo vermindert u niet alleen aanzienlijk de kosten
maar ook uw downtime!

Wat is je favoriete sport?
Voetbal.
Wat denk je dat de crisis voor de markt betekent?
Ik denk dat het vooral gevolgen heeft voor de manier waarop we onderling

Meer informatie: Trition.nl/schademagazine

communiceren in de markt. Veel afspraken vinden nu plaats via (video)bellen en ik denk dat deze vorm van communiceren een breder draagvlak heeft
gekregen. Het gevaar is dat (jonge) vakgenoten in de markt elkaar fysiek onvoldoende zien en dat daarmee nieuwe onderlinge relaties tussen vakgenoten minder snel ontstaan of bestaande relaties verwateren. <

SCHADEBOULEVARD

AUTOVERZEKERAAR VAN
HET JAAR AWARD

FUSIE VOOGD GROEP EN HEILBRON GROEP
Specialisten op de Nederlandse verzekeringsmarkt de Voogd Groep en de Heilbron Groep zijn op 8 juni 2021 gefuseerd.
Hiermee ontstaat een nieuwe groep met
een stevige, ambitieuze en dynamische
marktpositie tussen Nederlandse en internationale spelers.
Zie verder onze website (08-06-2021)

Onafhankelijke vergelijkingssite Autoverzekering.nl
heeft de winnaars van de tweede editie van Autover-

HACKER VRAAGT LOSGELD NEW YORK PIZZA
NA HACK LEVERANCIER

zekeraar van het Jaar Award bekendgemaakt.
Klanten van New York Pizza werden door de
De winnaars per dekking

pizzaketen gewaarschuwd voor phishing en

- WA-verzekering: SNS (beoordeeld met een 9,5)

identiteitsfraude na een groot datalek. Er zijn

- Beperkt cascoverzekering: FBTO (9,2)

volgens het bedrijf 3,9 miljoen klantgegevens

- Allriskverzekering: Avéro Achmea (9,3)

buitgemaakt, waaronder e-mailadressen,

Zie verder onze website (10-06-2021)

telefoonnummers en bezorgadressen.
Zie verder onze website (03-06-2021)
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BRANCHEORGANISATIE | VERZEKEREN

Verbond van Verzekeraars:

systeem ‘Blind Spot Warning’ (BSW), ook wel ‘dodehoekwaar-

Rijhulpsystemen verlagen
schadelast

schuwing’ genoemd, draagt bij aan de verkeersveiligheid en
verkleint de kans op een ongeval tot wel 33%.

Verbond roept overheid op voortouw te
nemen
Richard Weurding: “Dit onderzoek levert niet alleen het bewijs dat rijhulpsystemen daadwerkelijk bijdragen aan de
verkeersveiligheid, maar laat ook zie hoe belangrijk data is
voor een effectief verkeersveiligheidsbeleid.” Hier kunnen
zowel consumenten, fabrikanten als de overheid hun voor-

De meeste rijhulpsystemen dragen bij aan de veiligheid op de weg. Sommige verlagen de kans om betrokken te raken

deel mee doen. “We roepen de overheid dan ook op om het

bij een ongeval zelfs met twee derde ten opzichte van auto’s zonder rijhulpsystemen. Dat blijkt uit onlangs gepubliceerd

gebruik van ADAS die bijdragen aan de verkeersveiligheid

onderzoek, uitgevoerd door het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars.

aan te moedigen door de uitkomsten van dit onderzoek om
te zetten in verkeersveiligheidsbeleid,” zegt Weurding. “En
Door Cindy van der Helm

om daarnaast een breder gebruik van relevante data mogelijk te maken om oorzaken van ongevallen te achterhalen.
Hierbij denken we bijvoorbeeld aan geanonimiseerde ziekenhuis- of voertuigdata.”

de aanwezigheid van rijhulpsystemen in personenauto’s
en de schadeclaims waar die voertuigen bij betrokken zijn

ADAS-alliantie

geweest. Het doel? De effecten van rijhulpsystemen op on-

Om een bijdrage te leveren aan veiligere wegen, is medio

gevalskansen in kaart te brengen om als verzekeringssector

2019 onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en

een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid door het

Waterstaat de ADAS-alliantie gevormd. Dit is een samen-

gebruik van unieke data.”

werkingsverband van ruim 60 publieke en private partijen,
waaronder het Verbond. Doel van de alliantie is het verho-

Enorme impact

gen van veilig gebruik van rijhulpsystemen door het bevor-

“De impact op het leven van iemand die zwaar letsel op-

deren van doorontwikkeling, bekendheid en aanschaf. Zo

loopt na een ongeluk is enorm”, vult Richard Weurding, alge-

kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de ver-

meen directeur van het Verbond, aan. “Letselschadeslacht-

keersveiligheid. De samenwerking werd vastgelegd middels

offers blijven na een (zwaar) ongeluk soms de rest van hun

handtekeningen van onder meer demissionair minister Cora

leven met de gevolgen zitten. Door rijhulpsystemen te ge-

van Nieuwenhuizen en Verbondsdirecteur Richard Weur-

bruiken, kunnen we ervoor zorgen dat er tot wel twee derde

ding.

Geeke Feiter is directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars.

Ongevallen op de weg kosten de
maatschappij zo’n 17 miljard euro
per jaar

minder ongelukken plaatsvinden én kunnen er tot wel de

Richard Weurding is algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.
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helft minder mensen letsel door een auto-ongeluk oplopen.

Toegang tot nog meer relevante data?

Ongevallen op de weg kosten de maatschappij bij elkaar nu

Geeke Feiter tot besluit: “Dit onderzoek laat zien dat onge-

zo’n 17 miljard euro per jaar. Dit cijfer kan flink naar beneden

valsdata een grote bijdrage kan leveren aan effectief ver-

door het gebruik van bepaalde rijhulpsystemen.”

keersveiligheidsbeleid. Er is echter nog veel meer relevante

Rijhulpsystemen (ADAS) dragen bij aan verkeersveiligheid
Uit onderzoek, uitgevoerd door het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars, blijkt dat de meeste rijhulpsystemen, ook
wel Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) genoemd, bijdragen aan de veiligheid op de weg. Sommige van deze systemen verlagen de
kans om betrokken te raken bij een ongeval zelfs met circa 67 procent ten opzichte van auto’s zonder. Het is de eerste keer dat er onderzoek
is gedaan met inzet van unieke verkeersveiligheidsdata van verzekeraars naar de bijdrage van rijhulpsystemen aan de verkeersveiligheid.

data beschikbaar, die op dit moment nog niet voor het ver-

Verkleinen kans op ongevallen

beteren van verkeersveiligheid ontsloten wordt. Denk aan

De twee systemen die het meest bijdragen aan de veiligheid

voertuigdata, de EDR (zwarte doos in de auto, red.) of data

Er is de afgelopen jaren veel aandacht voor rijhulpsystemen.

op de weg zijn de zogeheten ‘Lane Keep Assist’ (LKA) en de

van de spoedeisende hulp. Het Verbond roept de overheid

Zoals het woord al zegt gaat het om aanvullende systemen

‘Rear Collision Warning’ (RCW), ook wel de ‘achteropkomend-

op om een breder gebruik op verantwoorde wijze mogelijk

in het voertuig die de bestuurder helpen om de rijtaak goed,

verkeerswaarschuwing’ genoemd. De kans op een ongeval

te maken.”

comfortabel en veilig uit te voeren. De effectiviteit van som-

wanneer je ‘Lane Keep Assist’ niet hebt, is tot wel drie keer

mige systemen – gericht op veiligheidsverhoging – is niet

zo groot. Dit rijhulpsysteem zorgt ervoor dat je binnen de

onomstreden. Er is echter nog maar weinig bekend in hoe-

witte belijning op de weg blijft door actief mee te sturen.

verre rijhulpsystemen wel of geen rol hebben gespeeld bij

De ‘achteropkomend-verkeerswaarschuwing’ reduceert de

ongevallen. En of ze juist een rol hebben gespeeld om onge-

kans op een ongeval met meer dan 50 procent ten opzichte

vallen te voorkomen is al helemaal niet bekend. Geeke Feiter,

van automobilisten die dit niet hebben. Bijvoorbeeld door

directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars: “Daarom

licht- en geluidssignalen te geven als er geremd of uitgewe-

heeft het Verbond onderzoek gedaan naar de relatie tussen

ken moet worden om een aanrijding te voorkomen. Ook het

Data is belangrijk voor
een effectief verkeersveiligheidsbeleid

LKA
• Met
• Zonder LKA

KANS OP ONGEVAL
Lane Keep Assist
De kans op een ongeval
wanneer je ‘Lane Keep
Assist‘ niet hebt, is tot wel
drie keer zo groot.

RCW
• Met
• Zonder RCW

KANS OP ONGEVAL
Rear Collision Warning
Reduceert de kans op een
ongeval met tot wel meer
dan 50 procent ten opzichte van weggebruikers
die dit niet hebben.

De kans om bij een ongeval
betrokken te raken daalt tot
wel 67% als je auto met een
rijhulpsysteem is uitgerust.

KANS OP LETSELSCHADE

67%

• Door het gebruiken van

Lane Keep Assist en de
achteropkomend-verkeerswaarschuwing kan de kans
op letsel met tot wel de
helft worden gereduceerd.

De systemen die het beste werken om het
veroorzaken van een ongeval te voorkomen:

• Lane Keep Assist (LKA)
• Rear Collision Warning (RCW)

LKA/RCW
• Met
• Zonder LKA/RCW

OVER HET ONDERZOEK
Rijhulpsystemen (advanced driver assistance
systems, ADAS) zijn systemen in voertuigen
die de bestuurder helpen om de rijtaak goed
en veilig uit te voeren. Als onderdeel van de
ADAS-alliantie heeft het Data Analytics
Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars onderzoek gedaan naar de relatie tussen
de aanwezigheid van rijhulpsystemen in personenauto’s en de kans om betrokken te raken bij
een ongeval. Het DAC heeft in het onderzoek
een groot aantal datasets gecombineerd.
Onder andere data over welke rijhulpsystemen
aanwezig zijn in auto's (op basis van data van
Solera en Autotelex) en over ongevallen zijn
gecombineerd.

•
•
•
•
•

Op basis van 946.700 tweezijdige ongevallen
Representatief voor Nederland
Materieel en letselschade
Over het volledige kalenderjaar 2019
Auto’s van 5 jaar en jonger, gemeten
vanaf 1 januari 2019

• De kans op letsel is 2 x zo
groot als je het systeem
niet hebt.
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HET VERBOND
Uitkomsten onderzoek Rijhulpsystemen en ongevalskansen
In het onderzoek is gekeken naar de kans op het veroorzaken van een ongeval met materiële schade bij de ander. Grafiek 1 toont in de rode balk de
ongevalskans wanneer het betreffende rijhulpsysteem níet in de auto aanwezig is. De blauwe balk geeft de ongevalskans aan wanneer dit systeem
wél in de auto aanwezig is. Dit zijn gemiddelde kansen, gebaseerd op een
auto van gemiddeld vermogen, gewicht en prijs. Ook de bestuurder is van
gemiddelde leeftijd met een gemiddeld aantal jaarlijks gereden kilometers.
Kleinere kans op een ongeval
Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste rijhulpsystemen, ook wel Advanced
Driver Assistance Systems (ADAS) genoemd, fors bijdragen aan de veiligheid
op de weg. Sommige van deze systemen verlagen de kans om betrokken
te raken bij een ongeval zelfs met tot wel twee derde (circa 67 procent) ten
opzichte van auto’s zonder rijhulpsysteem.
Grootste bijdrage aan de verkeersveiligheid
De twee systemen die het meest bijdragen aan de verkeersveiligheid zijn
de zogeheten ‘Lane Keep Assist’ en de ‘achteropkomend-verkeerswaarschuwing’. De kans op een ongeval wanneer je ‘Lane Keep Assist’ niet hebt, is tot
wel drie keer zo groot ten opzichte van wanneer je dit systeem wel hebt. Dit
rijhulpsysteem zorgt ervoor dat je binnen de witte belijning op de weg blijft
door actief mee te sturen. En maakt de kans dat je tegen een andere auto
aanrijdt een stuk kleiner. Ook de ‘achteropkomend-verkeerswaarschuwing’
verkleint de kans op een ongeval, met tot wel meer dan 50 procent ten opzichte van weggebruikers die dit niet hebben door o.a. door de bestuurder
te waarschuwen voor snel aankomend achteropkomend verkeer.
Vergelijkbare trend
Er is ook gekeken naar de kans op het veroorzaken van een ongeval met
letselschade bij de ander. Zie hiervoor grafiek 2. Wanneer we kijken naar
tweezijdige ongevallen waarbij sprake is van personenschade, dan zien we
grotendeels dezelfde trend als bij grafiek 1. We zien, bijvoorbeeld, dat het
hebben van Lane Keep Assist de kansen op een ongeval met letsel met tot
wel meer dan de helft reduceert. Ook bij de ‘achteropkomend-verkeerswaarschuwing’ zien we een duidelijk effect.

(grafiek 1)
Kans op het veroorzaken van een ongeval met materiële schade bij de ander.

(grafiek 2)
Kans op het veroorzaken van een ongeval met letselschade bij de ander.
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MARKETPLACE VOOR
CAMPERVERHUUR

Opvallend hier is dat, naast cruise control en Assisted Parking ook Automatic
Parking geen positieve bijdrage lijkt te leveren. Ook hier is nader onderzoek
nodig voor verdere duiding, zie daarvoor ook de opmerkingen bij de eerste
grafiek. Daarnaast is de rol van vermoeidheidsherkenning interessant. Het
hebben van dit systeem lijkt niet van invloed te zijn op het voorkomen van
ongevallen waardoor letselschade ontstaat. Een mogelijke verklaring kan
zijn dat vermoeidheidsherkenning vooral bijdraagt aan het voorkomen van
eenzijdige ongevallen. Ons onderzoek richt zich op tweezijdige ongevallen.
Om het effect van dit rijhulpsysteem goed te kunnen meten is nader onderzoek vereist.
Rijhulpsystemen en ongevalskansen
In het onderzoek is gekeken naar de relatie tussen materiële en letselschades. De kans dat je slachtoffer wordt van een ongeval – met als uitkomst
zowel materiële schade als letselschade bij jezelf – wordt getoond in grafiek
3. Die grafiek toont de ongevalskansen vanuit het perspectief van het ‘slachtoffer’ of benadeelde, degene die aangereden wordt maar geen schuld heeft.
Vanwege beperkte beschikbaarheid van data is het helaas niet mogelijk een
onderscheid te maken tussen ongevallen met louter materiële schade en
ongevallen met personenschade.
Conclusies
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de meeste rijhulpsystemen veiligheid verhogend werken. Dat betekent dat personenauto’s uitgerust met rijhulpsystemen een kleinere kans – de kans om betrokken te raken
bij een ongeval daalt met twee derde tot de helft – hebben om betrokken
te raken bij een tweezijdig ongeval dan personenauto’s zonder dergelijke
systemen. Ongevallen op de weg kosten de maatschappij bij elkaar nu zo’n
17 miljard euro per jaar. Dit cijfer kan flink naar beneden door gebruik van
bepaalde rijhulpsystemen.
Er zijn wel forse verschillen tussen de systemen: sommige systemen (Lane
Keep Assist, achteropkomend-verkeerswaarschuwing), verkleinen de kans
op een ongeval meer dan andere systemen (cruise control, parkeerhulp).
Uit de analyse blijkt dat bij het voorkomen van een ongeval met name Lane
Keep Assist en de achteropkomend-verkeerswaarschuwing effectief zijn.
Aanbevelingen
De conclusie van het onderzoek – dat rijhulpsystemen bijdragen aan
de verkeersveiligheid – leidt op drie vlakken tot een aanbeveling: randvoorwaarden, vervolgonderzoek en een breder gebruik van data t.b.v. de
verkeersveiligheid.
1. Creëer de juiste randvoorwaarden om het gebruik van rijhulpsystemen verder te faciliteren:
•
Eenduidige communicatie/definities: maak gebruik van
		
het ADAS ‘woordenboek’
•
Centrale registratie van voertuigen die met ADAS zijn uitgerust
•
Heldere instructie: leg uit wat ADAS wel en niet kan
2. Vervolgonderzoek
3. Belang van data voor het verbeteren van verkeersveiligheid:
maak meer mogelijk <

MEIJERS KOOPT ASSURANTIEPORTEFEUILLE VAN NEWOMIJ

Indie Campers, Europa’s grootste camperverhuurplatform en sinds 2016
actief in Nederland, start Indie Marketplace waar professionele en particuliere campereigenaars online hun campers kunnen verhuren aan anderen

Op 1 mei 2021 heeft makelaar in verzekeringen Meijers de assurantie-

met een aanvullende, volledig geïntegreerde verzekering van Nationale-

portefeuille van vastgoedonderneming Newomij overgenomen. De

Nederlanden.

portefeuille bestaat uit commerciële vastgoedrelaties en Verenigingen van Eigenaren.

Zie verder onze website (30-04-2021)
Zie verder onze website (19-05-2021)

SAMENWERKING ALLIANZ
MET SEA SHEPHERD

HDI INVESTEERT IN AMERIKAANSE
START-UP SAFEHUB

Allianz heeft zich gecommitteerd aan schone oceanen en kusten,
behoud van biodiversiteit en duurzame vispraktijken door een partnerschap aan te gaan met de internationale marine beschermingsorganisatie Sea Shepherd Global.
Zie verder onze website (30-04-2021)

MELDPUNT LETSELSCHADE DOOR
VOCHTIG HUIS

HDI investeert in Safehub Inc, een in San Francisco gevestigde start-up die
gespecialiseerd is in sensor-gedreven data-analyse. Dit is een financiële
investering van HDInv in zijn rol als durfkapitaalverstrekker en early-stageinvesteerder onder de paraplu van de HDI Group.
Zie verder onze website (30-04-2021)

PLEIDOOI VOOR ANDERE TESTNORMEN
BIJ BRANDBARE GEVELS

(grafiek 3)
Kans dat je slachtoffer wordt van een ongeval (met als uitkomst zowel materiële schade
als letselschade bij jezelf).

Met het Meldpunt Letselschade door Vochtig Huis hoopt JBL&G meer huur-

Het Verbond roept op tot betere wet- en regelgeving en Burghgraef van

ders in schimmelhuizen bij te kunnen staan in hun soms erg ongelijke strijd

Tiel & Partners pleit voor een nieuwe testnorm voor gevels. Het bureau

tegen grote woningcorporaties en andere lakse verhuurders.

heeft ook een stappenplan ontwikkeld.

Zie verder onze website (31-05-2021)

Zie verder onze website (21-05-2021)
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JONG GELEERD OUD GEDAAN
Door: Cindy van der Helm

Gerard Böttcher

Blijf positief en zoek naar
kansen

tergrond – voor de hand. Als ik niet bij Cunningham terecht was gekomen

ons. Dat is niet onzakelijk, maar

was ik vermoedelijk doorgegaan in de zakelijke dienstverlening of anders in

functioneel en zorgt ervoor dat

een managementrol bij een productiebedrijf. In de tijd waarin ik manage-

je met elkaar goede resultaten

ment consultant was heb ik veel bedrijven leren kennen en – hoewel dat ei-

behaalt. Dit vak is een dank-

genlijk niet mocht – kwam het wel voor dat een collega ergens bleef ‘hangen’

baar vak wanneer je van alle

en inging op een aanbod. Dat had mij ook kunnen overkomen.”

betrokken partijen te horen

Als expert heb je onregelmatige werktijden. Iets waar Gerard blijkbaar al

krijgt dat je voor hun betekenis

mee om wist te gaan. Hij was namelijk van zijn 21e tot zijn 27e chauffeur van

hebt gehad en een probleem

een strooiwagen. “Zodoende kon ik toen al wennen aan het dag en nacht

hebt weten op te lossen dat bij

bereikbaar en beschikbaar zijn. Dat was dus niet nieuw voor mij toe ik brand-

aanvang gecompliceerd en be-

expert werd.”

dreigend was. Ja, die vertrou-

Gerard Böttcher studeerde Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Niet met de intentie om

wensband moeten we koeste-

schade-expert te worden. Ook hij is bij toeval in dat vak gerold, puur en alleen omdat hij zo’n 35 jaar geleden in de directie

Ongelooflijke avonturen

van een expertisebureau terechtkwam. Ruim 12,5 geleden richtte hij Context op. Zijn rol als Managing Partner droeg hij in

Gerard heeft altijd heel bevlogen en met enorm veel energie en plezier zijn

2019 over, maar hij is nog steeds verbonden aan het multidisciplinaire expertisebureau.

ren.”

werk als bedrijfsschade-expert gedaan. In de loop der jaren beleefde hij tal

Vooroordelen

van bijzondere avonturen. Het meest spectaculaire moment was zonder

Er leven veel vooroordelen over het vakgebied. Wat het grootste vooroor-

twijfel de aankomst van Gerard en zijn collega Herman van Velsen sr. op St.

deel is over zijn werk? “Dat een expert schade vaststelt. Dat suggereert dat

Maarten na de orkaan Luis in 1995. Gerard: “Wij waren de enige experts voor

hij alleen maar registreert. Ten eerste is het een belangrijke taak van de

de Nederlandse Beurs en hadden twee pilotenkoffers vol polisbladen en voor

expert om schade te beperken door te helpen bij het treffen van de juiste

vijf dagen noodrantsoen bij ons. Wij mochten mee met de mariniers omdat

maatregelen en het inschakelen van de juiste partijen. Verder is het zo dat,

wij o.a. de schade van het elektriciteitsbedrijf GEBE, dat zwaar geleden had,

met uitzondering van de heel eenvoudige schaden, een schadevaststelling

moesten behandelen. Het vliegveld, ook beschadigd, was uitgestorven en

altijd arbitrair is. De vaststelling zit hem erin dat er een schadebedrag wordt

het was bijna spertijd. Ik zag in een impuls kans een langsrijdende lege tou-

overeengekomen dat voor alle partijen acceptabel en uitlegbaar is. En, als de

ringcar aan te houden en vroeg de chauffeur ons naar een hotel, dat wij van

expert zijn taak in het kader van schadebeperking goed heeft vervuld, ook

een eerder verblijf kenden, te brengen. Dat wilde hij eerst niet want dan zou

voor alle partijen meevalt.

hij niet op tijd binnen zijn, maar hij liet zich overhalen toen ik $50 bood. De

Ik verbaas me overigens nog steeds over de totale onwetendheid bij het

verwoestingen die ik vanuit de bus zag maakten diepe indruk op mij en wij

grote publiek over wat wij doen, hoe de verzekeringsindustrie werkt en wat

vonden, nog net voor het donker werd en spertijd inging, onderdak in het

de rechten en plichten van een claimant zijn.”

hotel waar wij moesten slapen in niet verschoonde bedden van voorafgaand
aan de orkaan in de haast afgevoerde toeristen. Er was geen licht, wij hadden

Oud versus jong

alleen onze lantaarns. In het bad stond vuil water en er kwam geen water uit

Hoewel er wel wat jonge aanwas is geeft Gerard aan dat er helaas te weinig

de kraan. Daarna hebben we ongelooflijke avonturen beleefd, maar daar zal

jonge mensen zijn die de ambitie hebben te blijven en een ‘grote jongen of

ik in dit interview niet over uitweiden. Bijzonder en uniek was het absoluut.”

vrouw’ in het vak te worden. Op de vraag of hij liever met ouderen of met
jongeren werkt geeft hij vervolgens aan: “Nog ouder dan ik is een beetje las-

In 2009 richtte Gerard Böttcher multidisciplinair expertisebureau Context op.

Collegiaal overleg

tig. Wel moet ik erkennen dat ik bij leeftijdgenoten meer zie dat zij zich voor

Voordat Gerard in de expertisewereld verzeild raakte was hij bij veel positief

de volle 100% voor hun werk inzetten terwijl jongeren vaker grenzen stel-

collegiaal overleg betrokken. “Zo werkten consultancybedrijven in de Orde

len in verband met hun privéleven. In het expertisevak heb je te maken met

van Organisatiekundigen en -Adviseurs met elkaar samen in het kader van

crises die personen en bedrijven raken. Daarbij past mijns inziens die hoge

professionalisering, marktontwikkeling en opleiding. Ik zou graag zien dat

inzet om zaken ook zo snel mogelijk op te lossen en daarvoor privébelangen

expertisebureaus een voorbeeld aan deze consultancybedrijven namen.

te laten schieten. Daar staat tegenover dat ik er plezier in heb gehad met

Ik heb altijd moeite gehad met de wijze waarop expertisebedrijven elkaar

jongeren te werken op wie ik kennis en ervaring kon overbrengen en die

bestrijden en zich ten koste van de concurrentie proberen te profileren. Ex-

mij hebben geleerd met computerprogramma’s en -tools te werken die een

Gerard heeft in de 35 jaar dat hij in de expertisewereld werkzaam is zijn

Gerard houdt van de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, de afwisse-

perts waren als gevolg daarvan een gemakkelijke prooi voor de inkopers van

enorme verbetering van ons analytische werk hebben mogelijk gemaakt. De

sporen meer dan verdiend. Hij bekleedde diverse directiefuncties, was als

ling, de onvoorspelbaarheid en de spanning van het vak. Op de vraag waar-

verzekeraars en hebben met elkaar de erosie van hun tarieven mogelijk ge-

wijze waarop wij nu schadescenario’s uit kunnen werken is dankzij die in-

docent verbonden aan meerdere vakopleidingen in de verzekeringsbranche

om hij eigenlijk schade-expert is geworden antwoordt hij: “Ik was manage-

maakt. En dat heeft weer consequenties voor de toekomst van dit vak.”

breng van jongeren enorm verbeterd.”

en was gedurende zes jaar voorzitter van het NIVRE. Niet zomaar een van

ment consultant toen ik in 1987 gevraagd werd toe te treden tot de Europese

de vele voorzitters. Hij is de eerste en enige ‘gekozen’ voorzitter, want na de

directie van Cunningham Hart, dat net op het continent was neergestreken

Vertrouwensband

Van elkaar leren

fusie van de stichting NIVRE met de vereniging BCE is het NIVRE een stichting

met de overname van PolakSchoute. Ik vond dat ik in die verantwoordelijk-

Er zijn ook zaken die volgens Gerard juist niet moeten wijzigen. Denk aan

En of jongeren iets van ouderen kunnen leren? “Wijsheid komt met de jaren,

gebleven, waardoor de ingeschrevenen geen directe invloed meer hebben

heid wel iets van het vak moest begrijpen en heb mij daarom bekwaamd in

de vertrouwensband. “In het segment van de markt waarin ik met mijn col-

zegt men. Hoewel elke schade anders is, komen toch bepaalde elementen

op de aanstelling van de voorzitter.

de specialisatie bedrijfsschade. Dat laatste lag – gelet op mijn financiële ach-

lega’s werkzaam ben, is er een vertrouwensband tussen opdrachtgevers en

terug en dan kan de ervaring van de oudere helpen. En verder heeft – als het
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SilverPulse

JONG GELEERD OUD GEDAAN

Overschiestraat 63/3 | 1062 XD Amsterdam
T +31 (0)20 – 2610777 | E info@silverpulse.nl

SilverPulse TPA Services houdt zich bezig met het afhandelen van schades voor partijen als aannemers,
(semi)overheid en verzekeraars. Naast deze core activity is SilverPulse werkzaam op het gebied van schadeloketten
bij grote bouwprojecten, herstelcoaching bij uitdagende letselschades en het verzorgen van mediation trajecten in
vastgelopen geschillen. Ons werkgebied is zowel nationaal als internationaal.

Schadeloket | Schadebehandeling & Regres | Risico-analyse & Preventie | Herstelcoaching | Mediation | Runoff
portefeuilles | Transportschades & Regres | Auditing

Diensten van Corocor:

In 1995 ging Gerard – nadat de orkaan Luis er had huisgehouden – naar St. Maarten om schade te regelen.

➥ Salvage na calamiteiten

goed is – de oudere zijn leven lang gewerkt aan zijn vakkennis en brengt hij

➥ Projectcoördinatie

daarvan zoveel mogelijk over wanneer hij met de jongere samen aan een

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

zaak werkt. Ook ten aanzien van het schadeproces weten de ouderen na-

➥ Industriële en maritieme reinging

tuurlijk meer, zoals de volgorde waarin stappen moeten worden gezet. Zelf

Door en door betrouwbaar
en collegiaal

heb ik wel in de praktijk handigheidjes afgekeken van oudere collega’s en

➥ Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig)

bijvoorbeeld geleerd hoe je kunt voorkomen dat stappen opnieuw moeten

voert het bureau bedrijfsschaderisico analyses uit en worden er bedrijfs-

➥ Data Recovery en Erasure

worden doorlopen.

continuïteitsplannen opgesteld. Het bureau bestaat inmiddels 12,5 jaar en
in al die jaren heeft Gerard altijd heel zorgvuldig de partners gekozen. We

➥ Preventief en Maintenance

Andersom kunnen ouderen ook zeker wat van jongeren leren. Denk alleen al

➥ NEN 1010 en 3140 keuringen
➥ Ontgeuring
➥ Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen
➥ Vochtmetingen / RVS metingen
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vroegen hem waaraan een goede collega moet voldoen. “Een goede collega

aan de voorstellen en ideeën die voorbijgaan aan hoe we ‘het altijd hebben

weet waar hij of zij het over heeft op basis van gedegen kennis en kent daar-

gedaan’. Dat kan verfrissend werken en leiden tot slimmere oplossingen.”

van de grenzen. Een goede collega betrekt dan een ander bij de zaak. Verder
is hij of zij door en door betrouwbaar en collegiaal.”

Opvallend
In de loop der jaren heeft de markt veel ontwikkelingen doorgemaakt. De

Op de vraag hoe Gerard terugkijkt op zijn beslissing een eigen expertisebe-

meest opvallende gebeurtenis is voor Gerard toch wel de uitbraak van de

drijf te starten antwoordt hij tot besluit: “De oprichting van Context heeft

Hulp nodig

U kunt bij ons

coronapandemie. “Vooraf zou ik niet bedacht hebben dat een pandemie ook

een prachtige afsluiting van mijn loopbaan mogelijk gemaakt. Het zelf kun-

bij brand- en

365 dagen

een (verzekerde) schadegebeurtenis zou zijn. Dat is wel anders gebleken, er

nen beslissen over alles, waarbij ik de lat met betrekking tot kwaliteit en ser-

waterschade?

per jaar en

zijn talloze polissen aangesproken die dekking boden voor bijvoorbeeld het

vice heel hoog heb gelegd, en het aantrekken van gelijkgestemden om mij

Bel Corocor!
0800 267 6 267

24 uur per dag

afgelasten van evenementen als gevolg van COVID-19.”

heen, heb ik als een grote weelde ervaren. De snelheid waarmee wij door de

terecht!

Context

markt zijn geaccepteerd en de steun die wij hebben gekregen hebben mij
enorm veel voldoening gegeven. Daar ben ik dankbaar voor.”

Context is sinds de oprichting in 2009 uitgegroeid tot een multidisciplinair
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

expertisebureau waar brandschades, bedrijfsschades, technische schades,

Gerards motto is niet voor niets:

aansprakelijkheidsschades en recall schades worden behandeld. Daarnaast

‘Blijf positief en blijf zoeken naar kansen.’ <
www.schade-magazine.nl
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RECONDITIONERING

Kwaliteit, kunde en kennisdeling:

broken brand of storm een grote kans is dat zonnepanelen

PS Calamiteiten zet zichzelf
op de kaart

beschadigd raken waardoor glasvezel vrijkomt. “Op zichzelf
is dat gelukkig niet schadelijk, maar wel als dit vervolgens
wordt ingeademd. En aangezien het vaak voorkomt dat de
glasvezels door de lucht gaan zweven, kan dit tot nare situaties leiden.”

De oplossing voor beschadigde
zonnepanelen?
Dat beschadigde zonnepanelen inderdaad een hot topic

Sinds december 2019 timmert PS Calamiteiten hard aan de weg. Een one-stop-shop principe met vier bedrijven onder één
dak met focus op reconditionering, schadeherstel en reparatie. Het doel: het compleet ontzorgen van klanten. Maar sinds
enige tijd doet het bedrijf ook aan kennisdeling.

was, bleek uit de ruim 250 aanmeldingen voor de webinar,
van experts, tot forensisch onderzoekers tot directeuren.
Peter: “Bij de eerste webinar werd natuurlijk de kat uit de
boom gekeken. Maar na de eerste webinar waren mensen

Door Chantal Buursema

benieuwd naar meer: wat heeft PS nog meer te vertellen?
Dat hebben we succesvol in kunnen zetten door over dit on-

Peter de Jong (48) is sinds februari jl. in dienst bij PS Calamiteiten. Peter: “Het team bestaat
stuk voor stuk uit vakmensen.
Ons motto is niet voor niks ‘uw
schade, onze zorg!’”

Afgelopen maanden heeft PS Calamiteiten webinars geor-

keraars, verzekerden, experts en contra-experts. De cala-

ganiseerd om zijn expertise te delen. Operationeel Manager

miteiten worden opgepakt door PS Calamiteiten. Is er een

Peter de Jong vertelt over de ins en outs en hoe PS Calami-

hoogwerker, steiger of andere apparatuur nodig, dan kan dit

Overigens was de webinar ook een uitgelezen kans voor PS

teiten in korte tijd is uitgegroeid van vreemde eend in de

binnen een oogwenk geregeld worden door partner Rixax

Calamiteiten om meer te vertellen over hun unieke foam,

bijt naar volwassen partij die zeker geen nieuwe speler meer

Verhuur. Voor verfwerk of installatietechnische werkzaam-

of schuimvormend middel, dat ingezet kan worden om be-

genoemd mag worden.

heden worden de collega’s van Projects Support ingescha-

schadigde zonnepanelen adequaat en goedkoop te recon-

Mocht Peter aanpassingen of verbeterpunten vinden, dan is

keld. En met nieuwste aanwinst ‘PS+: Bouw en Herstel’ kun-

ditioneren.

Uw schade, onze zorg

dat snel kortgesloten. Ook als er meer tablets aangeschaft

nen alle bouwkundige werkzaamheden voor elk project van

Het schuimvormende middel moet nog een unieke naam

en geïmplementeerd moeten worden in verband met groei-

Eind 2019 sprak SCHADE magazine met directeur Mark van

begin tot eind worden verzorgd.”

krijgen, maar wordt momenteel al exclusief aangeboden

ende werknemersaantallen, is dat geen enkel probleem.

Meer over zijn gloednieuwe onderneming PS Calamiteiten.

Aangezien alle partners zich sinds 2019 in één en hetzelfde

door PS Calamiteiten. Met behulp van de foam kunnen de

Dankzij de app is de service efficiënter en verbeterd.

Inmiddels bestaat deze onderneming uit vier bedrijven

gloednieuwe bedrijfspand van 3000 m² in Almere bevinden,

gevaarlijke glasvezels worden ingekapseld, zodat deze ver-

die als een geoliede machine samenwerken. Sinds februari

kan er vliegensvlug worden opgeschaald bij een calamiteit

volgens gemakkelijk kunnen worden weggezogen met een

Grote toekomstplannen

2021 neemt Peter de Jong de beslissingen op operationeel

of klus.

waterzuiger. Zo voorkom je snel, goedkoop en effectief een

Als het aan Peter ligt, zou hij het liefst in de toekomst heel

dure en ingewikkelde aanpak waarbij er geïnvesteerd moet

Nederland willen bedienen. “Maar we beginnen bij het

worden in beschermende pakken, gezichtsmaskers en an-

begin! Eerst zorgen we ervoor dat onze huidige bedrijven

dere dure apparatuur.

stevig staan. Hardlopers zijn doodlopers en kwaliteit is van

niveau. Met jarenlange ervaring bij verschillende brandbeveiligingsbedrijven zit reconditionering in zijn bloed. “In

Kennisdeling door webinars

onze wereld moet je een calamiteiten-hart hebben”, vertelt

Voor een bedrijf met zoveel expertise in huis, is kennisdeling

Peter. “Zodra de telefoon gaat moet je hart sneller

een mooie aanvulling op het aanbod. “We wilden graag we-

gaan kloppen, of het nou ’s ochtends vroeg of ’s

ten wat wij als reconditioneerders konden betekenen voor

Stevig op de kaart

onze klussen, als ook mezelf: alles moet perfect zijn.

schade-experts en andere betrokkenen in de schadewereld”,

Met het organiseren van de webinars laat PS Calamiteiten

In ons wereldje draait het om relaties opbouwen met ex-

Het team van PS Calamiteiten bestaat uit

vertelt Peter. Zo kwam het plan om webinars te organiseren

zien dat ze geen eendagsvlieg zijn, maar een grote partij die

perts gebaseerd op vertrouwen. Zodra wij kunnen laten

vier fulltimers aangevuld met een vaste

tot leven, en inmiddels hebben er twee succesvolle edities

het professioneel aanpakt. Deelnemers kunnen met deel-

zien dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen,

pool van calamiteitenmedewerkers.

plaatsgevonden. De eerste webinar vond plaats in decem-

name aan de webinars namelijk NIVRE PE-punten behalen.

dan kunnen we met onze 4-onder-1-dak formule het onder-

Een fantastisch team, volgens Peter.

ber 2020 en werd georganiseerd in samenwerking met le-

Ook wordt kwaliteit gewaarborgd doordat de webinars wer-

scheid gaan maken.”

Stuk voor stuk vakmensen die weten

verancier voor droogapparatuur Corroventa. Spreker Ron

den vormgegeven door het IT-bedrijf Quantix, dat ook part-

wat het woord ‘calamiteit’ betekent.

Meertens gaf uitleg over droogtechniek en schadebeper-

ner is van PS Calamiteiten.

Peter: “Vandaag bellen? Dan draaien

king en vertelde waarom kennis over de juiste droogtech-

Uit deze samenwerking is eerder ook al een app ontstaan,

niek en meetinstrumenten essentieel is.

speciaal ontwikkeld voor de reconditioneerders van PS. Met

Met 80 deelnemers was deze webinar meteen een groot

deze app is papierwerk verleden tijd voor PS Calamiteiten.

succes, maar het smaakte naar meer. Daarom werd op 18

Binnen een handomdraai kunnen projecten op de tablet

Binnenkort hoopt Peter weer een grote groep deelnemers

maart jongstleden nog een webinar georganiseerd met als

worden gezet. Werkbonnen, schadelijsten en ook aktes van

(online) te mogen ontvangen voor een derde webinar. En

thema het ‘hot topic’: zonnepanelen na brand, in de wandel-

cessie kunnen hier eenvoudig getekend worden. Peter: “Zo-

wat het onderwerp daarvan wordt? “Dat blijft nog even ge-

gangen ook wel bekend als ‘asbest 2.0’.

dra een schade is afgerond, krijg ik automatisch alle inge-

heim, maar achter de schermen wordt hard gewerkt. In ie-

vulde en ondertekende documenten in mijn administratie.

der geval moge duidelijk zijn dat het leerzaam zal zijn voor

avonds laat is.”

we gisteren! De spreuk ‘één team, één taak’
is hier van groot belang. We doen het met zijn allen. 24/7.”

Vier-onder-een-dak principe
Bij PS Calamiteiten betekent ontzorgen ook écht
van A tot en met Z ontzorgen, en misschien zelfs

40

www.schade-magazine.nl

derwerp te vertellen.”

uiterst belang. En daarmee bedoel ik zowel het personeel,

What you see is what you get

wel daar aan voorbij. Peter legt uit: “PS bestaat uit

Tijdens deze webinar gaf PS Calamiteiten uitleg over de

Ideaal!”

eenieder die de impact van een incident, crisis of ramp wil

een vierpoot van bedrijven die nauw met elkaar

moeilijkheden die het opruimen van beschadigde zonnepa-

Doordat de app in eigen beheer is ontwikkeld, kan er snel

helpen beperken. Net als wij bij PS Calamiteiten. Ons motto

samenwerken. Een one-stop-shop voor verze-

nelen met zich mee kunnen brengen, omdat er bij een uitge-

worden geschakeld tussen gebruikers en ontwikkelaar.

luidt niet voor niets: ‘Uw schade? Onze zorg’.” <
www.schade-magazine.nl
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SCHADE-EXPERTISE

Agrarische experts
onderscheidend en innovatief

Grotere belangen
De belangen bij agrarische bedrijven worden steeds groter.
Thuis zijn in deze tak van sport vraagt dan ook het nodige
van de groep van 30 tot 35 agrarische experts die lid zijn van
de NVAE. Het kan bijvoorbeeld gaan om een schade bij de
veredeling van een nieuwe soort groente of om de introductie van een virusziekte in opfokleghennen, bestemd voor
eiproductie ten behoeve van humane consumptie. Voedsel-

“Schade aan alles wat wortelt of waar bloed door stroomt heeft onze aandacht.” Dat is het motto van de Nederlandse
Vereniging van Agrarische Experts (NVAE). De waarde van planten en dieren en de producten daarvan houdt de bij de

veiligheid, dierenwelzijn, milieu: het zijn belangrijke aspecten die – geheel terecht – een nauwkeurig toezicht krijgen.

NVAE geregistreerde experts bezig. Dat is ook wat ze verbindt. Deze agrarische experts voeren onderzoek uit naar de

Op de vraag in welk opzicht de agrarische expert van de

toedracht van schade en stellen de omvang van schade vast.

NVAE zich onderscheidt van andere experts antwoordt
Door Cindy van der Helm

telijke eisen die van kracht zijn in productieketens, zijn aspecten die het vak van de agrarische expert meer dan raken.

Risico op schade

1

Focko tot besluit: “Wet- en regelgeving, maar ook bovenwetOp dit perceel tarwe haperde de bemester.

De agrarische expert is ‘thuis’ in de sector en doet zijn werk

Innovatie in de agrarische expertise

vanuit een goede opleiding. Die teert niet op het diploma

Hans Brouwer is agrarisch expert bij EMN Expertise en lid

van destijds. Nee, een agrarisch expert laat zich continu

van de NVAE. Hij is tevens gecertificeerd dronepiloot. Hans

Focko Zwanenburg, secretaris van de NVAE: “Kenmerkend is

scholen. Dat kan op velerlei wijzen. Binnen de groep van de

vult aan: “Niet alleen de belangen op de agrarische bedrij-

dat planten en dieren dagelijks om zorg vragen. Waar zorg

NVAE kan dat intercollegiaal. Iemand die alles al weet en al-

ven worden steeds groter, maar ook de oppervlaktes en in-

tekort schiet, daar ligt een risico op schade. Agrarische ex-

les al kent zit niet bij de NVAE. Want leden van de NVAE stel-

stallaties. Vroeger kon de expert nog eenvoudig lopend een

perts kennen die risico’s en kunnen ze verbinden aan een

len elkaar de vraag die tot het juiste antwoord leidt. Dat zijn

perceel inspecteren. Tegenwoordig moet daar echter een

schade in gewassen of levende have.

leden van de NVAE.”

dag voor uitgetrokken worden. Waren er kapotte kasruiten?
Dan konden die simpelweg geteld worden door in de kasgo-

Om in kennis te kunnen blijven voorzien is in 1995 de vereni-

ten te lopen. De smalle goten, de hoge en lange kassen en

ging opgericht. Corona-jaar 2020 was het jaar waarin de ver-

de ARBO staan dat nu niet meer toe.

eniging 25 jaar bestond. Dit jubileum hadden wij graag samen met de leden nadrukkelijker willen vieren. Tot nog toe

Om de schade toch accuraat en snel in beeld te krijgen, ben

was de viering helaas stilzwijgend. Het primaire doel – de

ik samen met mijn collega agrarisch expert van EMN Exper-

professionalisering van de Nederlandse agrarische schade-

tise Marco Roozendaal sinds 2017 gecertificeerd als drone-

expertise – is wat de leden van de NVAE bijeen bracht en ook

piloot. Met de beelden die geüpload worden, kunnen ver-

na 25 jaar nog bij elkaar brengt. De Nederlandse plant- en

zekeraars bijna realtime meekijken tijdens de expertise van

dierhouderij vraagt daarom.”

bijvoorbeeld een stalbrand. Natuurlijk kunnen die beelden
ook via een beveiligd YouTube-kanaal bekeken worden.”

De agrarische productie in Nederland wordt gekenmerkt
door hoge kosten. Arbeid, grond en gebouwen vragen veel
van de agrarische ondernemers. Hoge kosten die worden
opgebracht met productie vanuit kwaliteit en kwantiteit.
Marges in die productie zijn veelal ‘dun’, dus als daar schade
bij optreedt moet er snel gehandeld worden. Focko: “Een onFocko Zwanenburg is secretaris van de NVAE, de Nederlandse
Vereniging van Agrarische Experts.

dernemer wil bij schade zo snel mogelijk weten waar hij aan

De in 1995 opgerichte NVAE stelt eisen van vakbekwaam-

agrarische schade-experts. Zij onderscheiden zich qua ken-

heid, professionaliteit en onafhankelijkheid aan de leden. Ie-

nis in de expertise-markt.

toe is, zodat hij daarna weer verder kan gaan. Daarom zijn er

der lid van de vereniging heeft zijn of haar eigen specifieke
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kennisspectrum en voorkeuren. In de ledenlijst die op de

Wist je dat de Nederlandse landbouw voor een groot ge-

website staat, zijn de specialismen van de experts vermeld.

deelte op kennis draait? Innovatie staat daarbij voorop. Het

Sommige leden zijn in loondienst bij verzekeringsmaat-

innoverende karakter heeft een sterke relatie met het hoog-

schappijen, andere leden zijn werkzaam bij onafhankelijke

waardige agrarisch onderwijs in Nederland. Kennis is macht

expertisebureaus of opereren als zelfstandig schade-expert.

en daarin gaat de agrarische expert mee.”

3

2
Een perceel mais met twee meter hoge mais is vanaf de grond niet in
beeld te brengen.

Hetzelfde perceel mais, maar nu vanuit de lucht gezien.
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NA SCHADE
SNEL WEER
VERDER.
LENGKEEK.

5
Hans Brouwer (l.) en Marco Roozendaal (r.) zijn agrarisch experts bij
EMN Expertise en vanaf 2017 gecertificeerd als dronepiloot.

Tal van toepassingen
“De foto’s bij dit artikel spreken hierbij voor zich. Foto 1
toont een perceel tarwe waarop de bemester haperde. Tot
op de rij nauwkeurig kan de oppervlakte worden bepaald
en de schade worden vastgesteld. Foto 2 toont een perceel
mais. Vanaf de grond is zo’n perceel met twee meter hoge
mais niet in beeld te brengen. Vanuit de lucht geeft foto 3
een veel beter beeld. Ook bij schade door uitgebroken vee
zijn de loopsporen vanuit de lucht goed zichtbaar. Foto 4 is

6

gemaakt bij een stalbrand. Nog tijdens het blussen, maar
voordat de opstallen door de brandweer neergehaald werden, werd de situatie vanuit de lucht vastgelegd. Dit leverde

Met behulp van een drone zijn alle kozijnen van een kantoortoren
minutieus in beeld gebracht om gevolgschade in beeld te brengen en
de positie van de verzekeraar voor de toekomst veilig te stellen.

belangrijke informatie op over het ontstaan van de brand.
Bij het slopen van de opstallen zou deze informatie verloren

worden met meer droogteschades of juist overstromingen.

gaan.”

Zie foto 7. De beide experts zien dan ook nog veel meer toe-

4

passingen voor het gebruik van drones.
Bijblijven, blijven leren en innoveren. Dat is wat agrarisch
experts doen. <

Lengkeek is gespecialiseerd in schade-expertise,

Lengkeek maakt het mogelijk dat uw klanten met een

taxaties, (risico-)inspecties en bouwkundige opnames.

gerust hart verder kunnen. In welke omstandigheid zij

Wij verzorgen de belangen van onze opdrachtgevers.

ook terechtkomen of zich bevinden.

Stalbrand, vanuit de lucht gezien.

Vakbekwaam, integer, probleemoplossend. Onze 150

Daar gaan wij voor. Daar staan wij voor. In alles wat wij

Ook al zijn Hans en Marco agrarisch experts, ook bij schades

professionals zorgen ervoor dat mensen en organisaties

doen. Zo ook bij Chantal, onderneemster en verzekerd

aan bijvoorbeeld hoge gebouwen weten EMN collega’s de

na schade hun levens, huizen, bedrijven en essentiële

bij één van onze opdrachtgevers.

kapitaalgoederen snel weer op orde hebben.

Na een enorme waterschade

om gevolgschade in beeld te brengen en de positie van de

Lengkeek weet wat er speelt, weet hoe het werkt.

kon zij in ‘no time’ weer door

verzekeraar voor de toekomst veilig te stellen. Zie hiervoor

Wij hechten aan duurzame relaties en gaan voor het

met haar kledingwinkel en was

best mogelijke resultaat voor u en uw verzekerden.

de lach terug op haar gezicht.

4

dronepiloten te vinden. Met behulp van de drone zijn alle
kozijnen van een kantoortoren minutieus in beeld gebracht

foto’s 5 en 6.

Leren en innoveren
En hiermee zijn we er nog niet. Vanwege het veranderende
klimaat zullen we in de nabije toekomst geconfronteerd

www.lengkeek.nl

7
Vanwege het veranderende klimaat zullen we in de nabije toekomst
geconfronteerd worden met meer droogteschades of juist overstromingen.
www.schade-magazine.nl
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IN MEMORIAM

SCHADETRANSFERS
drijfskundige eerder werkzaam geweest bij Mazars en Fortis.
Jan heeft internationale ervaring opgedaan bij NN, AXA en
Prudential Financial.

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.

Voormalig FOCWA bestuurslid Sjoerd van Esch is 23 mei op 49-jarige
leeftijd overleden. Sjoerd was onder meer lid van het Algemeen Bestuur
en bestuurder van de vakgroep Autoruitherstel bij FOCWA Specialisten.
FOCWA heeft Sjoerd leren kennen als een man die zeer betrokken was
bij de vereniging en haar leden. Hij kenmerkte zich hierbij door zijn
oplossingsgerichtheid, zijn positieve karakter en warme persoonlijkheid. Het bestuur en de medewerkers van FOCWA wensen de familie
van Sjoerd en anderen die hem lief waren, veel sterkte bij het dragen
van dit verlies.

Op 1 mei trad Harrie Tak in dienst bij TOP Expertise BV. Harrie
werkte voorheen als expert bij van Riel Expertise en GAB Robins Takkenberg en als contractmanager bij installatiebedrijf
GTI en Croon Electrotechniek. Na 15 jaar pakt Harrie bij Top
Expertise het expertisevak weer op.

Transport Goederen

Neem vrijblijvend
contact op

Scheepvaart en techniek

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

Personenschade

Monitoring Bouw en Infra

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

SAREC
Sales & Recovery

T +31 (0)20 - 261 07 77
E info@sarec.nl

Brand

Aansprakelijkheid en
Technische Varia

Sales en Recovery

Regres en Schadebehandeling

WWW.BOSBOON.NL

Per 1 mei is Susan Mogony benoemd tot nieuwe directeur
van het NIVRE. Susan heeft in de afgelopen periode haar
sporen verdiend in diverse directie- en managementfuncties
bij andere branche- en beroepsorganisaties, o.a. als directeur
van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. “Wij denken met de komst van Susan de juiste
kandidaat te hebben gevonden om onze ambities te kunnen
invullen en kijken uit naar een succesvolle samenwerking”,
aldus het NIVRE.

Per 1 mei versterkt CED het managementteam van Taxaties &
Inspecties met Marcel Bromet (b) en Sander Dronkers (o).
Beiden waren al eerder werkzaam bij CED, namelijk in de tijd
van HDS Taxaties. Sander maakte in 2012 de overstap naar
Troostwijk en Marcel volgde hem in 2014. Beiden hebben
ervaring opgebouwd in onder andere productontwikkeling,
waardebepaling op afstand, het opzetten van een riskmanagement platform en risicobeoordelingen gecombineerd
met waardebepalingen.
Nationale-Nederlanden Beurs heeft Eva Fransz per 1 juni
benoemd als underwriting manager Brand. Eva begon in
2011 bij HDI-Gerling en werkte vanaf 2015 bij RSA Nederland.
Laurens Schox, directeur Beurs: “We hebben bewust gekozen
voor iemand die met een frisse blik naar onze Brand portefeuille kijkt en deze verder optimaliseert om een stabiele
marktpartij te blijven.”
Per 1 mei heeft Marco Zwagerman zich aangesloten als partner bij VictimFirst Advocaten. Marco brengt door zijn ruime
ervaring een schat aan bestuurlijke en juridische ervaring met
zich mee, zoals grote projecten als de Nieuwjaarsbrand in
Volendam en MH17. Hij was 6 jaar lang voorzitter van ASP, de
specialisten vereniging van letselschadeadvocaten die uitsluitend voor slachtoffers optreden.
Op 23 april is Geeke Feiter, directeur schade bij het Verbond
van Verzekeraars, benoemd tot voorzitter van de internationale werkgroep; disruptieve technologie van de Global
Federation of Insurance Associations (GFIA). De werkgroep
kijkt voor de wereldwijde verzekeringssector naar mogelijke oplossingen en randvoorwaarden voor het gebruik van
nieuwe technologieën.

Mark Bloom, Global Chief Technology Officer bij Aegon,
heeft na vijf jaar besloten de onderneming te verlaten om
andere mogelijkheden na te streven. Hij was verantwoordelijk
voor het leiden van Aegon’s wereldwijde technologiefunctie.
Voordat hij bij Aegon aan de slag ging, bekleedde hij diverse
leidinggevende technologische functies bij Citi en JP Morgan
Chase.

Op 1 mei is Jurgen Mateijsen in dienst getreden bij Polygon
als projectleider brand- en waterschades. Tevens zal hij de
functie van Projectmanager Major en Complex Claims voor
de regio Zuid op zich nemen. De afgelopen 22 jaar is Jurgen
werkzaam geweest bij twee calamiteitenbedrijven in Brabant
en heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan in herstelprojecten na een brand- of waterschade.

Tijdens de Algemene Vergadering van Achmea is Bianca
Tetteroo officieel benoemd tot voorzitter van de Raad van
Bestuur en Jan van den Berg tot voorzitter van de Raad van
Commissarissen. Bianca is als registeraccountant en be-

Per 3 mei is Shirley Gras gestart bij Burghgraef van Tiel als
management assistent op het kantoor in Amsterdam. Shirley
heeft 37 jaar bij Delta Lloyd gewerkt als management assistent voor directies van verschillende bedrijfsonderdelen.
Sinds 2018 was zij werkzaam bij Nationale Nederlanden als
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Het hoogste niveau
in schaderegeling en inspectie

VTM VERZEKERINGEN ORGANISEERT
NK VEILIGSTE CHAUFFEUR

SCHADETRANSFERS
management assistent Groot Zakelijk/Co-Assurantie & Programma Management.
Tom Kliphuis is per 1 juni teruggetreden als lid en voorzitter
van de Raad van Bestuur en CEO van Athora Netherlands, om
over te stappen naar Athora Group waar hij zich gaat focussen op Mergers & Acquisitions en business development in
Europa.
Etienne Comon wordt per 1 juli aangesteld als Chief Capital
& Investment Officer. Hij is gepromoveerd in de economie
aan de Harvard-universiteit en was voorheen werkzaam bij
Goldman Sachs Asset Management International, Nomura en
Lehman Brothers.

gespecialiseerd in CAR/AVB voor bouw en infratechniek

Vrachtwagenchauffeurs kunnen zich aanmelden en direct aan de slag met
de online kennis- en reactietesten. De finale van het NK Veiligste Chauffeur
vindt plaats op zaterdag 25 september op het TT Circuit in Assen.

RELATIEF VEEL BEDRIJFSBRANDEN
IN CORONAJAAR

Zie verder onze website (28-05-2021)

ONDERNEMERS ONDERSCHATTEN HET
RISICO OP CYBERCRIMINALITEIT

Per 1 mei heeft Sedgwick Nederland vier nieuwe collega’s
aangetrokken: Arthur de Rooij, Bert te Winkel, Floris Kea en
Roeland Kort. Arthur versterkt als bouwkundig MCL Expert
het propertyteam. Bert versterkt het CAR-team. Floris heeft
zijn eerste opdrachten als (Product)aansprakelijkheid & Recall
Expert vol enthousiasme opgepakt. Roeland legt zich toe als
expert op het gebied van logistieke aansprakelijkheidsschaden.
Per 25 mei is George Oostrom als General Director EMN bij
CED aangetreden. Tot twee jaar geleden was hij CEO van
Crawford & Company, waarna hij verbonden was aan Von
Reth Contra-Expertise. Rutger Spek, Managing Director CED
Specials: “George is een welkome versterking van het team
om het merk EMN, het premium expertise-merk van CED, op
nationaal en internationaal vlak verder uit te bouwen.”
AutoScout24 heeft Dorianne Richelle per 1 juni aangesteld
als nieuwe Country Manager. Richelle heeft ruim twintig jaar
ervaring in sales, marketing en tech. Ze is eerder werkzaam
geweest bij Facebook en Vodafone Group UK.

Maandag 14 juni heeft het Verbond van Verzekeraar de Risicomonitor
Bedrijfsbranden gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het aantal bedrijfsbranden

Uit een onlangs verschenen rapport van ABN AMRO blijkt dat de kos-

relatief hoog (3.617) was in vergelijking met voorgaande jaren. En dat ter-

ten van cyberaanvallen vorig jaar zijn geëxplodeerd. Vooral sectoren

wijl er veel bedrijven dicht waren in 2020 en veel werknemers thuiswerkten.

die sterk inzetten op digitale dataverwerking en communicatie, zoals

Van 2017 tot en met 2019 lag het aantal bedrijfsbranden per jaar gemid-

de industrie, de retail en de zorg, blijken kwetsbaar. Diefstal van data

deld op 4.079 bedrijfsbranden per jaar.

en het gijzelen van systemen nemen hals over kop toe. Ondanks deze

Véronique Christiaans – Joosten is per 15 mei 2021 benoemd tot Chief Operating Officer (COO) van Aon Nederland
en treedt daarmee toe tot de directie. Zij heeft jarenlange
ervaring met het aansturen van complexe afdelingen in
transities binnen ING. In 2014 startte zij het bedrijf Incendo
Management Services. Als interimmanager voerde zij opdrachten uit bij De Nederlandsche Bank en CROW.
Per 1 juni is NIVRE Register Expert Celine Sessink als Senior
Expert Personenschade bij Sincerus Letselschade Emmen
gestart. Celine heeft vanaf 2008 diverse opleidingen gevolgd
waaronder Aansprakelijkheidsrecht en Personenschade en
werkt al ruim dertien jaar in de personenschade branche.
Register Taxateur MRICS RT RMT Viënna Janssen – Wolters
start op 1 augustus als senior register taxateur bij Dirkx van
Soest Taxaties & Advies. Haar carrière startte 8,5 jaar geleden bij Troostwijk Taxaties. Bij Dirkx van Soest zal ze dicht
hoofdzakelijk bezighouden met het taxeren van commercieel
vastgoed voor diverse doeleinden.

VTM verzekeringen organiseert dit jaar weer het NK Veiligste Chauffeur.

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

en hij is ook betrokken geweest bij procesmatige projecten.
Hiermee heeft hij een goede basis gecreëerd voor zijn huidige
functie.

Per 1 juli treedt Robert de Jong in dienst bij Andriessen
Expertise B.V. als aansprakelijkheids- en personenschadedeskundige. Robert werkt sinds 2004 in het vakgebied van
personenschade en sinds 2015 in de buitendienst. Hij heeft
ruime ervaring opgedaan in diverse vakinhoudelijke functies

Paul de Koning treedt per 1 september 2021 als Underwriting Director Property in dienst bij DUPI Underwriting
Agencies. Paul, die meer dan 30 jaar ervaring heeft in het
verzekeringswezen, was de laatste 20 jaar werkzaam als Manager Underwriting Property voor HDI. Daarvoor werkte hij in
diverse property functies bij Sampo Industrial, Delta Lloyd en
RVS.
Nationale-Nederlanden Bank heeft bekend gemaakt dat Hein
Blocks per 1 juni 2021 is teruggetreden als voorzitter van de
Raad van Commissarissen van NN Bank. André Bergen is benoemd als zijn opvolger. De heer Bergen heeft ruime ervaring
op het gebied van bestuur en toezicht in de bancaire sector,
onder meer als bestuurslid van Generale Bank, CEO van KBC
Groep en lid van de raad van commissarissen van Delta Lloyd
Group en Delta Lloyd Bankengroep en NIBC.
Anne Snel is per 1 juni benoemd tot voorzitter van het Audit
& Risk Committee van de Nationale-Nederlanden Bank. Anne
was partner bij DIF Capital Partners waar zij verantwoordelijk
was voor risicobeheer, compliance en juridische activiteiten.
Voorheen werkte zij bij Rabobank, DNB en AVN AMRO.
Per 1 juni is Niek Janssens werkzaam als Property Underwriter bij Zurich Insurance. Voorheen was hij werkzaam bij Starr
Companies, Allianz Nederland en Concordia de Keizer.

toegenomen dreiging blijft de risicoperceptie van cybercriminaliteit
De meeste branden ontstonden in panden met een industriële functie (30

onder ondernemers laag.

procent), gevolgd door kantoren (23 procent) en winkels (20 procent). In

Wie medio April een kaasje wilde kopen bij de Albert Heijn moest

de provincie Limburg registreerden verzekeraars in 2020 relatief gezien de

goed zoeken. Gijzelsoftware bij de logistieke leverancier zorgde voor

meeste claims. Gemiddeld woedden daar 4,8 branden per 1000 zakelijke

lege schappen in de kaasafdeling. Door de hack waren leveringen uit

locaties, gevolgd door de provincie Noord-Brabant (4,5) en Overijssel (4,3).

de magazijnen niet mogelijk.

Zie verder onze website )14-06-2021)

Zie verder onze website )8 -06-2021)

expertise | waarderingen | bouwkundige opnamen | voor verzekerde
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Richard Roeters is per 1 juni in dienst
getreden bij Schouten Zekerheid. Voorheen
was hij werkzaam bij VCL & Partners, Fokker,
Mandema & Partners, Roeters Expertise &
Consultancy en Kröller Boom.

Per 1 juni versterkt Arjan Bos met zijn grote
ervaring in de verzekeringswereld en transportsector de Raad van Commissarissen van
VLC & Partners. Arjan is tot en met augustus
2021 CEO van TVM. Per 1 september wordt hij
de nieuwe bestuursvoorzitter van LV Groep.
Tjeerd Bosklopper is op 23 juni tijdens de
Algemene ledenvergadering door het bestuur
voorgedragen als nieuwe voorzitter van het
Verbond van Verzekeraars voor de komende
twee jaar. Bosklopper is sinds 2019 CEO bij
Nationale-Nederlanden (NN). Daarvoor droeg
hij zorg voor de integratie van NN en Delta
Lloyd en was hij CEO van Nationale-Nederlanden Polen.
Hidde Kruize (b) is in dienst getreden bij
Kruize B.V. Makelaars in Assurantiën. Hidde
vervulde de afgelopen jaren diverse functies
bij Marsh Nederland: “Na zeven jaar bij een
internationaal kantoor te hebben gewerkt kijk
ik er zeer naar uit om in ons familiebedrijf te
starten. Het feit dat ik nog een aantal jaar met
mijn vader (Ties Kruize, o) kan werken is voor
mij bijzonder en doorslaggevend geweest om
deze stap te zetten.”

Per 1 juni zijn Erwin de
Klein en Sjanie Verveer
in dienst getreden bij
Lengkeek. Erwin versterkt
de expertise afdeling in
Rotterdam en Sjanie is
HR-medewerker binnen
de organisatie. Erwin heeft
28 jaar bij CED als registerexpert gewerkt en zet zich al 22 jaar in als
Salvage-coördinator bij Stichting Salvage. Sjanie werkt als sinds 2005 voor personeelszaken
waarvan de laatste 6 jaar als HR-Adviseur.
Wiebe Westerhof legt dit najaar zijn functie
als CEO van Troostwijk neer en zal na ruim 35
jaar dienstverband een stap opzij doen. Wiebe
kwam in 1985 als taxateur aan boord en staat
sinds 1997 – aanvankelijk samen met zijn
broer – aan het roer van het internationale
taxatie-, inspectie- en expertisebureau.
Jacques de Waal NIVRE-re, senior schadeexpert en Manager Operatie Expertise bij
Hanselman Groep, heeft aangekondigd de
organisatie per 1 september 2021 te verlaten. Jacques heeft gekozen voor een nieuwe
uitdaging binnen Nationale Nederlanden,
team SELM, als schadestroom manager/senior
schade-expert voor diverse labels.

Aegon heeft op 15 juni bekendgemaakt dat
Allegra van Hövell-Patrizi per direct Maarten
Edixhoven opvolgt als CEO van Aegon NederNationale-Nederlanden Beurs benoemt Jan
land en lid van de Management Board van
Polygon is dé specialist
het herstellen
van
de schadelijke
Jaap in
Troost
per 1 juli als
underwriting
ma-gevolgen van water, Aegon N.V.
brand of klimaat. Van
dagelijkse
ergstevoor
schade die de natuur kan
nager
Marine. problemen
Jan Jaap zal tot
zorgdedragen
Allegra werkt sinds eind 2015 bij Aegon en
veroorzaken. Met meer
dan 60optimalisatie
jaar ervaringvan
staan
Always by your side. Onze werd in 2016 benoemd tot Chief Risk Officer
een verdere
de wij
portefeuilles
Reaal Schadeverzekeringen
enuit de optimale inzet
en lid van de Management Board van Aegon
mensen komen tot van
eenvoormalig
oplossingsgerichte
aanpak die bestaat
Nationale-Nederlanden.
Eerder
heeft
hij
geN.V.
van mensen, kennis en technologie. Wij weten wat er moet gebeuren.
werkt bij Achmea, Marsh, Generali en Service
Anac.
Per 1 juli zal Nini Schenk uit dienst treden bij
Wij zijn specialistenProvider
in:
Context. Nini heeft als medeoprichtster en
Per 1 augustus treedt Roberto van
• Waterschade herstel
aandeelhouder 12,5 jaar geleden met Gerard
Akkeren als Senior Schade-expert / VakBöttcher aan de basis gestaan van Context.
• Brandschade herstel
groep Coördinator voor het Team Brand in
Ze heeft haar aandelen verkocht, Raymond
• Herstel na grootschalige en complexe
dienst
bij
Hanselman
Groep.
Sinds
2002
is
Bothof is als aandeelhouder toegetreden.
calamiteiten
Roberto werkzaam als schade-expert binnen
• Lekdetectie, non-destructief
het vakgebied, waarvan de laatste 15 jaar bij
De Nederlandse startup Saltrex heeft Anja
• Document, kunst expertisebureau
en antiek herstelCED. Hij zet zich daarnaast
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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
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