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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

SAMEN NAAR DE TOEKOMST
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Dit jaar bestaat het NIVRE 30 jaar en meer dan ooit is de blik 

gericht op de toekomst.

Het afgelopen jaar heeft het ‘oude’ bestuur hard gewerkt 

aan een nieuwe koers voor het NIVRE. En die koers, project  

Samen naar de Toekomst, is nu bepaald met toekomst

bestendige en ambitievolle speerpunten die de komende  

jaren verder uitgewerkt gaan worden.

In deze editie van het SCHADE magazine een uitgebreid 

interview met onze afscheidnemende voorzitter Hans de 

Hoog, die aan de wieg stond van project Samen naar de  

Toekomst. Het is een mooi dubbelinterview geworden met 

de nieuwe voorzitter Klaas Brand, die de uitrol van het pro

ject samen met zijn bestuur en de NIVREorganisatie op 

zich zal nemen. 

Tijdens het RendezVous d’Expertise van het NIVRE op 17 

november a.s. zullen ook onze branchevoorzitters laten ho

ren hoe zij vanuit het project de toekomst voor hun bran

ches zien. 

De uitrol kunnen we niet alleen. Een kritische en ondersteu

nende achterban is daarbij meer dan welkom, evenals de 

continue blik naar de markt van onze ketenpartners. Wij 

zullen daarnaast ook investeren in (her)nieuw(d)e samen

werkingen die het NIVRE helpen zijn doelen te verwezen

lijken. 

NIVRE staat de komende 30 jaar voor verbinding, de blik ge

richt op de toekomst. Niet alleen, maar Samen.

Blik op de toekomst

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

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

Wij zijn specialisten in:

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

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

apparaten en machines
• Schimmelverwijdering en Kanalenreiniging
• Desinfectie service

Polygon is de eerste klimaat neutraal
gegarandeerde schadehersteller van Nederland. 
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Door Cindy van der Helm
Fotografie: Rob Lamping

Samen naar de toekomst

NIVRE zet zichzelf op koers
Het Nederlands Instituut van Register Experts heeft sinds de oprichting in 1991 niet stilgezeten. Onder de bezielende 

leiding van tal van voorzitters en directeuren groeide het NIVRE uit tot een alom gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor 

alles wat met schade-expertise te maken heeft. Nu, 30 jaar later, vindt er een reboot plaats. “Vasthouden aan wat goed is, 

veranderen wat nodig is”, zo luidt de boodschap van Hans de Hoog onder wiens voorzitterschap het project Samen naar 

de Toekomst gestalte heeft gekregen. Per 1 oktober heeft hij het stokje overgedragen aan Klaas Brand. Samen met de 

nieuwe directeur Susan Mogony, een Raad van Advies en een gloednieuw bestuur zal Klaas de komende drie jaar werken 

aan de verwezenlijking van de ambitie die uit het project spreekt.

Hans de Hoog was al jaren onderdeel van het bestuur voor

dat hij in 2018 de voorzittersrol op zich nam. “Vóór mij wa

ren al veel mensen voorzitter geweest en ik zag mezelf die 

rol wel pakken”, antwoordt Hans op de vraag waarom hij 

destijds het voorzitterschap geaccepteerd heeft. “Voor het 

NIVRE, maar ook voor mezelf, als heroriëntatie. Want het ant

woord op de vraag ‘wat doet het NIVRE nou eigenlijk voor 

mij?’ vond ik niet altijd even makkelijk om te geven, terwijl 

het NIVRE toch het enige echte betekenisvolle kwaliteitsla

bel is dat de schadeexpertisemarkt kent. Alleen al daarom 

was het goed om te onderzoeken wat ons beweegt. En dat is 

ook precies wat we hebben gedaan met ons project Samen 

naar de Toekomst dat begin vorig jaar geïnitieerd is. Een pro

ject dat overigens niet door mij is opgelegd, maar vanuit het 

NIVRE zelf is gekomen. Want met elkaar vonden wij dat er 

iets moest gebeuren.”

Verbinding maken
Hans: “We zijn in 2020 met het project Samen naar Toekomst 

de diepte ingegaan om ’samen naar de toekomst te kunnen 

gaan’. Op een gegeven moment kwam namelijk de ‘waarom’ 

vraag naar boven. Waarom blijven we doorgaan op de ma

nier waarop we het altijd al deden? 

Een van de dingen die we misten was de verbinding met de 

buitenwereld. En nu zie je dat die verbinding een belangrijk 

onderdeel is geworden van het nieuwbakken NIVRE, want 

tijdens de uitvraag voor het project hebben we ook veel 

externe stakeholders naar hun visie gevraagd. Die externe 

partijen gaven op hun beurt aan dat ook zij het contact met 

ons graag wilden intensiveren. Inmiddels staan de seinen op 

groen en zijn er zelfs al winstpunten behaald.

We zitten nu niet in een soort van 180 graden draai hoor, 

maar hebben onszelf wel op koers gezet naar een plek die 

past bij deze tijd. Uiteraard met behoud van het goede. 

Denk aan het opleidingsinstituut dat onze backbone is. 

We hebben doelen gehaald. Samen met iedereen. Nu is het 

de beurt aan Klaas. En ook na hem komt er weer een vol

gende fase. Kijk maar naar het verleden. Iedere voorzitter 

heeft op zijn beurt en op zijn manier het NIVRE vooruit ge

bracht. Het voorzitterschap is nu een rol geworden waar een 

opdracht aan vasthangt. Je vertegenwoordigt als NIVRE wel 

ruim 2.000 professionals.” 

Voor bestuurslid Klaas Brand was het project Samen naar de 

Toekomst juist de reden om de rol als voorzitter op zich te 

nemen. “Ik vond ook dat er wat moest gebeuren, maar was 

wel kritisch ten aanzien van de manier waarop we naar de 

volgende fase moesten komen. Hans daarentegen had al 

duidelijk voor ogen hoe de veranderingen gestalte konden 

krijgen. Gaandeweg ben ik tot het besef gekomen dat de 

uitkomst van het project Samen naar de Toekomst zo goed 

is dat je er wel achter móet staan. Dat staat los van het hóe. 

In retroperspectief moet ik toegeven dat alle betrokken par

tijen dat goed hebben gezien.” 

Andere structuren
“Een van de conclusies uit het interne onderzoek was dat 

de bestuursstructuur verouderd was”, antwoordt Klaas op 

de vraag wat wezenlijk is veranderd naar aanleiding van het 

project. “Om ons toekomstproof te maken is de bestuurs

structuur aangepast aan deze tijd en verder geprofessionali

seerd. Zo kent het NIVRE naast de directeur en een professi

oneel secretariaat nu een Raad van Advies, een Tuchtcollege 

en een Stichtingsbestuur. Onder dat Stichtingsbestuur val

len drie entiteiten – namelijk een Raad van Branchevoorzit

ters, een Werkgeversbestuur en NIVRE Start – die ieder hun 

eigen verantwoordelijkheid hebben.  

Er zijn niet alleen wijzigingen doorgevoerd in de structuur, 

ook de manier waarop het stichtingsbestuur is vormgege

ven is veranderd. Klaas: “Tot nu toe was eigenlijk alleen maar 

de werkgeverssectie vertegenwoordigd in het stichtingsbe

stuur. Maar je moet natuurlijk de experts een even zo grote 

rol toedichten. Daarom is het stichtingsbestuur nu een ge

differentieerd bestuur geworden, waarin zowel werkgevers, 

branchevertegenwoordigers als nieuwkomers in de markt 

via NIVRE Start vertegenwoordigd zijn. Twee leden met be

stuurlijke ervaring zijn in het stichtingsbestuur blijven zit

ten, namelijk plaatsvervangend voorzitter Francie Peters en 

ikzelf. Nieuw toegetreden zijn Michiel Jongeneel, Bart Hoog

stad, Joost Groot en Stefan Meerkerk die de functie van pen

ningmeester vervult. Het zijn dus niet alleen meer directeu

ren van de grote bureaus, maar ook experts en directeuren 

van de kleinere bureaus die vanaf nu zitting hebben in het 

Stichtingsbestuur. Daarmee vormt het nieuwe bestuur een 

betere afspiegeling van de NIVREorganisatie en haar ach

terban. 

Daarnaast is de manier waarop de bestuursleden zijn be

noemd ook anders dan ooit tevoren. Zij zijn voorgedragen 

door de Raad van Branchevoorzitters, NIVRE Start en het 

Werkgeversbestuur. Alleen de voormalig penningmeester 

heeft vanwege accountancy vereisten zijn eigen opvolger 

aangedragen. Ten slotte is er ook een Raad van Advies ge

formeerd die uit externe stakeholders bestaat en – gevraagd 

en ongevraagd – het Stichtingsbestuur adviseert. Met de 

nieuwe structuuropbouw wordt dus ook de buitenwereld 

bij het NIVRE betrokken.” 

Kwaliteitsgarantie dankzij Tuchtcollege
Wat niet gewijzigd is, is de positie en het belang van het 

Tuchtcollege. Iedere NIVRE RegisterExpert heeft zich al 

sinds jaar en dag te houden aan de gedragscode van het 

NIVRE en onderwerpt zichzelf daarmee aan het tuchtrecht. 

Hiermee onderscheidt iedere NIVREexpert zich van één die 

niet ingeschreven staat bij het NIVRE. Houden experts zich 

niet aan de regels, dan riskeren zij namelijk uitschrijving uit 

het Register van het NIVRE. Met dit Tuchtcollege biedt het 

NIVRE alle betrokken partijen in de schadeketen een uitste

kende kwaliteitsgarantie.

NIVRE-voorzitter Klaas Brand (l.) heeft op 1 oktober het voorzittersstokje overgenomen van Hans de Hoog (r.).

Gaat het om schade-expertise, 
dan is het NIVRE de partij die 
aan tafel behoort te zitten

Kwaliteitsgarantie bieden 
met Tuchtcollege

Autoriteit op schadegebied
Want daar draait het tenslotte om: om kwaliteit. Het NIVRE 

is immers een autoriteit op zijn vakgebied die de kwaliteit 

van de ingeschreven experts bewaakt. Maar een autoriteit 

zijn houdt volgens Hans meer in dan alleen maar kwaliteit 

bewaken. “Als NIVRE moeten wij de markt vertegenwoordi

gen. Het is een gezamenlijke reis waar eenieder zijn steentje 

aan bij kan dragen. Niet alleen het NIVRE zelf, maar ook alle 

experts en de expertisebureaus. We hebben dan ook alle 

werkgevers bij dit traject betrokken, want het is ieders taak 

om te communiceren dat een NIVRE RegisterExpert kwali
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teit biedt. NIVRE RegisterExperts beschikken dankzij zware 

opleidingen en permanente educatie immers over goede 

vakkennis, goede opleidingen en hoogwaardige kwaliteit. 

Die aspecten hebben we de afgelopen 30 jaar samen bereikt 

en die zullen zich altijd blijven doorontwikkelen.” 

Eigenlijk is het NIVRE zowel een kwaliteitsinstituut, een op

leidingsinstituut als een branchevereniging. Vraag is, wat 

willen ze nu eigenlijk zelf zijn? Hoe het NIVRE zich de komen

de jaren gaat positioneren?  Dat onderwerp zal ongetwijfeld 

ook tijdens het RendezVous d’Expertise op woensdag 17 

november aanstaande aan bod komen. 

Rol als voorzitter 
Hans heeft als voorzitter enorm veel tijd gestoken in het 

project Samen naar de Toekomst. Hoe Klaas zijn periode als 

voorzitter ziet? Klaas: “Het is de rol van het bestuur om, bin

nen de mogelijkheden die we hebben, samen met de kan

toororganisatie en de directeur de visie uit te dragen naar de 

achterban”, vervolgt Klaas. “Die wisselwerking is belangrijk. 

We doen het met z‘n allen en ik heb dus input nodig van 

anderen. Daar vraag ik ook om. Ik kan mij nu al verheugen 

op de gesprekken met alle betrokkenen binnen het team. 

Leuk om samen de koers de goede kant op te krijgen en te 

houden. 

De nieuwe directeur Susan Mogony komt van buiten de 

markt. Omdat zij nieuw is en een frisse blik heeft, is ze goed 

in staat om mensen te verbinden, zonder gehinderd te wor

den door enige historie. Het mooie van Susan is dat voor 

haar alles even leuk, belangrijk en onverwacht is. 

Zij is een quick learner die snel geïntegreerd is en op basis 

van een natuurlijke nieuwsgierigheid haar vleugels heeft 

uitgeslagen. Ze heeft het overzicht, zoekt verbindingen en 

weet snel verbanden te leggen. 

We hebben daarnaast een betrokken secretariaat dat ook 

kansen en mogelijkheden ziet. Ook daar ben ik blij mee. We 

zitten nu in de fase dat de veranderingen geïmplementeerd 

moeten worden. Het is mijn voordeel dat Susan er dagelijks 

mee bezig is. Die tijd heb ik gewoon niet. Samen met haar 

moet ik het tijdspad bepalen, in plaats van alleen zelf aan 

de bal te zijn.” 

Volgende fase
Wat Klaas in zijn periode wil bereiken? “Het NIVRE naar de 

voorgestelde volgende fase brengen. Dat is mijn streven. En 

dat zal ik samen met het secretariaat, de directeur, de be

stuurders, de branchevoorzitters en alle experts doen. Het 

project Samen naar de Toekomst is vooral koers verleggend. 

Het is een combinatie van een nieuwe organisatiestructuur 

en herijking van waar we voor staan. Die combinatie zal het 

verschil maken, waarbij het vooral gaat om zichtbaarheid en 

vertrouwen van de markt in het NIVRE. Gaat het om schade

expertise, dan is het NIVRE de partij die aan tafel behoort te 

zitten.

Daarnaast wil ik iemand binnen de gelederen halen die over 

drie jaar het stokje over wil nemen. Iemand die weer beter is 

dan ik ben, want het is niet het doel om voor de eeuwigheid 

te blijven. Daar wil ik heen.” 

Hans geeft aan tevreden terug te kijken op de afgelopen 

drie jaar voorzitterschap. De plannen die hij had zijn verwe

zenlijkt. Hij ziet een fris NIVRE dat klaar is voor de toekomst. 

“We maken momenteel een reboot. En ja, het is best lastig 

om zo’n move te maken. Vergeet niet dat het NIVRE een 

organisatie is met vrijwilligers. Wij willen veranderen van 

een ‘club die de kwaliteit van het vak van experts op niveau 

brengt en houdt’, naar een maatschappelijk relevant ken

nisinstituut. Dat is immers de gedachte die door eenieder is 

omarmd en die precies past in het plan waarin het nieuwe 

NIVRE is neergezet. Maar het zijn wel de nieuwe bestuurders 

die het moeten gaan doen.”

Het verschil maken
Of er iets is wat Hans jammer vindt of gaat missen? “Ik heb 

veel leuke dingen gedaan dus in die zin is het jammer dat dat 

voorbij is. Daarnaast ga ik het ‘erbij horen’ missen. De afgelo

pen drie jaar heb ik in het centrum gezeten van alles wat bin

nen het NIVRE gebeurt. Ik blijf weliswaar in het werkgevers

bestuur, maar daar heb je geen beleidsbepalende rol meer. 

Wat ik jammer vind? Dat er vorig jaar geen RendezVous was. 

Dan hadden we alle betrokkenen kunnen bijpraten over de 

ontwikkelingen binnen het NIVRE op dat moment. Maar het 

is leuk om te zien dat het gelukt is om ervoor te zorgen dat 

iedereen toch achter zo’n moeilijk traject is gaan staan, ook 

al heeft dat wel eens pijn veroorzaakt. 

We zijn met de kaders bezig voor de toekomstplannen. Maar 

we moeten ook bij de les blijven. 

Deskundigheid, ervaring en skills blijven op één staan. Dat 

mogen we niet vergeten. Het is dan ook het belangrijkst dat 

alle RegisterExperts blijven doen wat ze altijd al gedaan 

hebben. Want samen maken we het verschil.” <

NIVRE-voorzitter Klaas Brand: “Deskundigheid, ervaring en skills blijven op één staan. Dat mogen we niet vergeten. Het is dan ook het belangrijkst 
dat alle Register-Experts blijven doen wat ze altijd al gedaan hebben. Want samen maken we het verschil.”

Scheidend NIVRE-voorzitter Hans de Hoog: “Als NIVRE moeten wij de markt vertegenwoordigen. Het is een gezamenlijke reis waar eenieder zijn 
steentje aan bij kan dragen. Want het is ieders taak om te communiceren dat een NIVRE Register-Expert kwaliteit biedt.”

Deskundigheid, ervaring en 
skills blijven op één staan
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25 jaar NARIM

Laten we in gesprek blijven
Met zo’n 350 man ‘on board’ vierde de risk- en insurance brancheorganisatie NARIM eind september haar 25-jarig jubileum 

op de SS Rotterdam. Het tweedaagse jubileumcongres was briljant getimed, zo daags na de afschaffing van de 1,5 meter 

regel. Hoewel de deelnemers nog zichtbaar onwennig waren om weer pal naast elkaar te zitten en handen te schudden, 

was iedereen blij elkaar weer eens IRL te kunnen ontmoeten. Er heerste dan ook een uitgelaten stemming op de SS 

Rotterdam. 

Door Cindy van der Helm
Fotografie Rob Lamping Fotografie

Het congres werd geopend door Dichtwater met een ware 

ode aan iedereen. “Wij staan met raad en daad paraat voor 

die momenten dat het niet volgens de planning gaat. En 

nogmaals, dat doen wij niet alleen. En daarom is dit een ode 

aan jullie hier vanochtend. Aan iedereen. Bedankt voor het 

vertrouwen. Voor het samen met ons bouwen. 25 Jaar ploe

teren en sjouwen. 25 Jaar verbinden, ontmoeten, innoveren. 

25 Jaar heel erg veel van elkaar leren. Dat kan alleen maar 

dankzij jullie. Doordat wij samen cocreëren, kruisbestuiven, 

samenwerken naar het doel. Met gevoel elkaar versterken 

op een vertrouwensband gestoeld. Laten we dat blijven 

doen. Blijven leren. Elke dag een nieuwe les. En dan zijn we 

met jullie hulp en kennis wat mij betreft verzekerd. Verze

kerd van succes.”

NARIM als ankerpunt
Na Dichtwater gaf host Maarten Bouwhuis het woord aan 

NARIMvoorzitter Adri van der Waart. Adri gaf aan dat het 

in COVIDtijd nog ingewikkelder geworden was om zaken 

rond te krijgen en dat hij blij was dat we elkaar weer in le

vende lijve konden ontmoeten. “Yes, we kunnen weer”, zo 

begon Adri zijn speech. “NARIM is een ankerpunt. We kun

nen ons middenin de maatschappij positioneren. NARIM is 

een plek waar met elkaar kunnen praten, netwerken en con

tact zoeken met de andere kant van de tafel. COVID is echter 

van grote invloed hierop geweest. We hebben altijd al een 

zachte en een harde markt gehad. We komen uit een zachte 

markt die we 15 jaar lang hebben gehad. In 2019 begon die 

markt te veranderen. En toen kwam corona er ook nog eens 

overheen. 

zou willen verlenen. “Hoe je prioriteiten zet in een situatie 

waarin alles een prioriteit lijkt? Dan maar veel prioriteiten; ik 

ben een veelvraat.”

Het programma ging verder met de directeurbestuurder 

van de Nederlandse Emissieautoriteit, Mark Bressers. Hij 

ging in op de emissie van CO2 en het emissiehandelssysteem 

(ETS). Zo gaf hij aan dat grote uitstoters van broeikasgassen 

verplicht zijn om aan dat systeem deel te nemen, om te hel

pen de emissie uitstoot te beperken. Ongeveer 40% van de 

uitstoot wordt hiermee gereguleerd. Bressers vertelde dat 

een deel van de rechten gratis wordt verdeeld. Het overige 

deel wordt geveild, waarbij de hoogte van de CO2prijs door 

de markt wordt bepaald. Rechten die bijvoorbeeld niet ver

kocht worden, worden uit de markt gehaald wat leidt tot 

stijging van de prijs. Die uitstoot is volgens Bressers niet zo

maar te stoppen, maar wel omlaag te brengen. Ook dat is 

een uitdaging, gaf Bressers aan, maar één die wel te doen is.

Jezelf omarmen in je persoonlijke 
ontwikkeling
Na Bressers was het podium voor schrijver en techexpert 

Jarno Duursma die inging op kunstmatige intelligentie. 

‘Slimme’ software dus. Hij gaf aan dat software niet ‘slim’ is, 

maar dat het softwaresysteem de spiegel is van wat je erin 

stopt. Wij moeten in de toekomst leren samenwerken met 

machines. Uitgangspunt daarvan is proberen werk overbo

dig te maken met behulp van software. Hoe kan je een aan

tal taken vervangen? Volgens Jarno is het nu het moment 

om na te denken wat de rol is van technologie en wat onze 

rol is. Want hoe voorkom je nou dat je vaardigheden verliest 

die je niet kwijt wil raken?

Zo vier je je 25-jarig jubileum: met 350 man het glas heffen op het achterdek van de SS Rotterdam.

Keynote speaker Marcel Levi, internist, hoogleraar geneeskunde en sinds een paar maanden voorzitter van 
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, vertelde over zijn ervaringen als directeur 
van een aantal Londense ziekenhuizen tijdens de coronapandemie en over riskmanagement in de gezond-
heidszorg.

25 Jaar verbinden, 
ontmoeten, 
innoveren

Toen moesten we thuiszitten en op afstand problemen op

lossen. Dat was meer dan lastig. Jammer vond ik dat ook ver

zekeraars zich harder gingen opstellen, hun hakken in het 

zand gingen zetten. Dat had natuurlijk ook te maken met 

de hoeveelheid claims die ze naar aanleiding van COVID19 

kregen. Dan zie je de schadelast stijgen met premieverho

ging tot gevolg. Dat geeft aan deze kant van de tafel meer 

problemen. We zijn nu net over de top van de heuvel heen, 

denk ik. Maar een deel van de premie is terecht. Natuurlijk 

willen Risk & Insurance managers per definitie een lagere 

premie hebben. Maar premie is niet het enige. Het gaat om 

verzekerbaarheid binnen acceptabele voorwaarden. Dat 

moet je met elkaar bespreken. En dat overleg heb ik jammer 

genoeg gemist. Gelukkig heeft NARIM de afgelopen maan

den gesprekken tussen de partijen geïnitieerd. Mijn oproep 

is dan ook nadrukkelijk: All on board. Verzekeraars, brokers 

laten we in gesprek blijven.”

Kwaliteitsrisico’s in de zorg
Na zijn welkomstwoord kreeg keynote speaker Marcel Levi 

de microfoon. Als arts in Londen tijdens de coronacrisis weet 

hij als geen ander hoe je koers houdt in crisissituaties. Mo

dern leiderschap heeft volgens hem niets met macht te ma

ken, maar met invloed. Managers zouden hun beslissingen 

niet meer moeten nemen op basis van hun mening, maar 

op wat data aangeven. In coronatijden moesten er soms vei

ligheids en kwaliteitsrisico’s worden genomen om de zorg 

te kunnen blijven leveren. Dat betekent dat je niet moet kij

ken naar wat niet kan, maar wat je nog wel aan zorg kunt 

leveren, ook al is die zorg dan minder goed dan je idealiter 
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Als voorbeeld haalde hij fraudedetectie aan. Hij vroeg de 

toehoorders wat zij vinden van machines die fraude kunnen 

detecteren door stemanalyse. Zijn advies was om in dit soort 

gevallen de beoordeling niet over te laten aan software, 

maar toch een mens mee te laten kijken. 

Omarm jezelf in je persoonlijke ontwikkeling, was zijn tip. 

Zorg ervoor dat je datgene wat ons menselijk maakt om

armt, zodat we niet overgeleverd zijn aan de mogelijkheden 

die met behulp van technologie worden ontwikkeld. 

Omgaan met tegenslagen
Hoe ga je als professional om met veranderingen? Met te

genslagen? Daarvoor was Lambert Kamphuis aan boord 

gehaald. Lambert is filosoof en filosofie leert je ‘perspectivis

tisch lenig’ te worden, aldus Lambert. Het leert je je eigen 

opvattingen te relativeren waardoor je je dus kunt inleven 

in andere standpunten. Zonder perspectivistische lenigheid 

komen we volgens Lambert vast te zitten in ons eigen gelijk. 

Om het de zaal nog duidelijker te maken, gaf Lambert de 

zaal een aantal oefeningen.

Hoe je om kan gaan met tegenslagen? Met deze vier tips 

ging de zaal naar huis:

• oefen je oordeelloze blik

• blijf spelen

• gebruik tegenslagen als training

• neem tijd voor jezelf en de tijd om op het juiste moment

 iets voor elkaar te krijgen: Kairos.

It’s 5 o’clock somewhere
Na de lezing van Jarno was het inmiddels vijf uur. Hoogste 

tijd voor een drankje … op het achterdek. Alle aanwezigen 

werden met een glaasje bubbels naar het achterdek van de 

SS Rotterdam geleid waar gezamenlijk getoost werd op het 

25jarig bestaan. Daarna was het tijd voor netwerken, heer

lijk eten, luisteren naar de muziek en – voor sommigen – de 

voetjes van de vloer. 

Workshops
Host annex dagvoorzitter Maarten Bouwhuis startte de 

tweede dag met een treffende wrap up, waarna de deel

nemers zich over het schip verspreidden, op weg naar drie 

workshops die verzorgd werden door de sponsoren. Ook de 

redactie van het SCHADE magazine bezocht er drie. Twee 

vanwege het thema van deze editie van het magazine: Cy

ber en fraude. En één omdat het gewoon een leuk onder

werp leek. En dat was het ook. Een samenvatting van die 

workshops is te lezen op  pagina’s 10 en 11.

NARIM Award voor André Oude Hergelink
Na de workshops werden de deelnemers weer in de grote 

zaal verwacht waar de NARIM Award werd uitgereikt. De 

Award is bestemd voor iemand die van grote betekenis is 

voor NARIM, het vak binnen het bedrijfsleven actief pro

moot en die exemplair gedrag getoond heeft door het voor

beeld te zijn van de manier waarop je zakendoet. 

Dit jaar reikte bestuurslid Rosalie André de Award uit. “De 

Award gaat naar iemand die zich jarenlang als ambassadeur 

voor zijn bedrijf heeft ingezet”, zo startte zij de bekendma

king van de winnaar van de Award. “Iemand die altijd direct 

betrokken is geweest bij NARIM en NRIMG. Hij was altijd te 

zien bij de FERMA. Altijd op zoek naar oplossingen op basis 

van kennis van het bedrijf. Op basis van partnerschap. Ie

mand die niet altijd de gebaande paden volgde. Hij stapte 

over naar FM en maakte daar een statement mee. Als per

soon is hij vriendelijk, staat open voor advies, is persoonlijk 

betrokken en bescheiden. Deze Award heeft hij meer dan 

verdiend als dank voor de grote bijdrage aan het vak.” 

De winnaar was een blij verraste André Oude Hergelink die 

direct de gelegenheid te baat nam om de aanwezigen toe 

te spreken, omdat hij niet echt afscheid had kunnen nemen. 

André was namelijk tot enkele weken daarvoor werkzaam 

als Risk & Insurance Manager bij Ten Cate en inmiddels ge

pensioneerd. “Met nog meer wijsheid kan meer worden 

bereikt. Door intensief samen te werken kunnen we risico’s 

blijven mitigeren en afdekken. In de afgelopen 25 jaar is de 

leefwereld exponentieel veranderd. We staan nog maar aan 

het begin van veel veranderingen. Want de wereld wordt 

steeds complexer. Er komen uitdagingen en oplossingen op 

ons af. Voor de komende 25 jaar moeten we ‘All on board’.

We hebben elkaar echt nodig om risico’s onder controle en 

verzekerbaar te houden. Niet thuisgeven hoort daar niet bij. 

We moeten samen werken, door samen te delen en samen 

te dragen.

Ik heb veel vliegmijlen afgelegd. Vast net zoveel als de zee

mijlen van de SS Rotterdam. En nu ben ik met pensioen. In 

verband met corona heb ik geen afscheid kunnen nemen. 

Daarom wil ik vanaf deze plek iedereen bedanken voor het 

vertrouwen in Ten Cate als geheel. Houdt koers. Houdt blik 

op de horizon. Ik wens jullie gezamenlijk een behouden 

vaart.” 

Cadeaus en meer prijzen
Na de uitreiking van de Award betrad Stefan Weda, Chief 

Commercial Officer Aon, het podium. Stefan: “We hebben 

een aantrekkelijk vak en opleiding is de sleutel tot de verde

re professionalisering van ons beroep. Maar we weten het al

lemaal, het is niet eenvoudig om nieuwe mensen te vinden.” 

Om jong talent te vinden biedt Aon aan om gedurende min

stens vijf jaar een Scholarschip aan de Cambridge University 

te bekostigen voor een Young Talent. Een geweldig mooi ca

deau ter gelegenheid van het 25jarig jubileum van NARIM. 

Het NARIM Bestuur mag hiervoor zelf de selectiecriteria be

palen. En vanzelfsprekend denkt Aon daar graag over mee. 

Stefan Weda overhandigde het cadeau aan NARIMvoor

zitter Adri van der Waart. Zijn reactie was kort en bondig: 

“Geweldig! Kennis is de basis van goed risk management. 

We weten dat er een groot tekort is aan goede jonge risk 

en insurance managers. Een goede opleiding is dan ook be

langrijk.”

Het congres werd afgesloten met theatergroep De Speld die 

voor de nodige lachsalvo’s zorgden. En ook zij reikten een 

prijs uit: de door hen in het leven geroepen Gouden Tapir. 

De winnaar, Paul Bruidegom van Willis Towers Watson, was 

niet meer aanwezig. Zijn collega Job Lens werd naar voren 

gehaald en mocht de Gouden Tapir in ontvangst nemen. 

Terugblik NARIM-voorzitter
De redactie van SCHADE magazine vond het een bijzonder 

geslaagd event. Hoe NARIMvoorzitter Adri van der Waart 

het congres ervaren heeft? “Ik ben blij dat we eindelijk weer 

bij elkaar konden zijn. Dat we de hele markt konden zien, 

voelen, ruiken. Het was in één woord geweldig. Heerlijk ook 

om te merken dat mijn boodschap goed gevallen is: we 

moeten verder, met elkaar. Samen met verzekeraars zullen 

we weer door één deur moeten. Dat is de focus.”

Stefan Weda, Chief Commercial Officer Aon, bood het geschenk van Aon aan NARIM aan: een vijf jaar 
durende Scholarschip aan de Cambridge University voor een Young Talent.

Winnaar van de NARIM Award André Oude Hergelink.

Job Lens van Willis Towers Watson ging met de ‘felbegeerde’ Gouden Tapir naar huis.

Verzekerbaarheid binnen 
acceptabele voorwaarden

Gelukkig denken verzekeraars er net zo over. NARIM heeft 

namelijk van het Verbond van Verzekeraars een cadeau ge

kregen. Adri: “Wij mogen een probleem aandragen dat het 

Verbond voor ons gaat oplossen. Daarom zitten wij bin

nenkort als NARIMbestuur op de hei om één probleem te 

identificeren waar het Verbond toegevoegde waarde op 

mag leveren. Zo’n cadeau, zo’n bijdrage aan de sector, is zó 

stimulerend. Stimulerend voor zowel verzekeraars als onze 

risk & insurance managers.

En dan heb je natuurlijk het tweede cadeau nog: het sco

larship van Aon waar wij zelf de criteria voor mogen for

muleren. Ook daarover gaan wij als bestuur binnenkort in 

gesprek.

Wij zijn dus twee keer uitgedaagd om mee te denken over 

de markt en dat vind ik gaaf. Want dan zie je dat wij als  
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NARIM gegroeid zijn van een ‘club mensen die in verband 

met elkaar staan’ naar een vereniging die staat voor haar le

den en daarmee een gesprekspartner is voor de andere kant 

van de tafel.” 

NARIM heeft met dit tweedaags jubileumcongres de lat 

hoog gelegd en dat werd gewaardeerd. Ook door de buiten

landse gasten. Het was niet louter show en entertainment, 

NARIM-voorzitter Adri van der Waart. 

maar men ging met elkaar in gesprek. Hoe NARIM het con

gres volgend jaar gaat vormgeven? “We moeten op dat vlak 

nog een slag maken. Waar wij volgend jaar het accent op 

leggen, dat bepalen we binnenkort, tijdens de evaluatie. Als 

het goed is, leidt dat tot een thema. En ja, dat wordt uiter

aard een uitdaging na dit geweldige congres.”

Adri is ontzettend tevreden en blij hoe het congres gelopen 

is. Die blijheid spat er vanaf. Hij geeft aan in positieve zin ver

rast te zijn door de geweldige opkomst. “Slechts een enke

ling heeft aangegeven niet te willen of mogen komen. Het 

verplicht tonen van het coronabewijs heeft gelukkig ook 

niet tot problemen geleid. Ook daar ben ik blij om. We heb

ben het als NARIM immers zo veilig mogelijk willen organi

seren voor alles en iedereen.

Een bedankje is op zijn plaats voor al diegenen die mee heb

ben geholpen om iets moois neer te zetten dat voor ieder

een binnen de sector toegankelijk is: het NARIMteam, het 

organisatiebureau, de sprekers en niet in de laatste plaats: 

de sponsoren.”  <

We moeten verder, 
met elkaar

Lengkeek en DUPI

Zien we de dingen wel zoals ze zijn?

Crawford

Hoe blijf je op koers na bedrijfsschade door cyberincidenten?

Aon 
Hoe blijf je op koers als het toch misgaat?

Lengkeek en DUPI organiseerden een luchtige, interactieve workshop rond 

het thema ‘de menselijke maat’. Want hoe we het ook wenden of keren, de 

menselijke maat, het persoonlijke contact zal altijd belangrijk blijven. In de 

bedrijfsmatige verzekeringsmarkt lijkt het of bedrijven zakendoen met be

drijven, maar in werkelijkheid zijn het mensen die zakendoen met mensen.

Of je nu door de bril van Lengkeek of van DUPI kijkt, het persoonlijke contact 

met de klant als verzekerde en zijn of haar assurantiemakelaar blijven – ook 

in een wereld van snelle schade apps en digitale polissen –  onontbeerlijk. 

Want als het er echt op aankomt en het om vertrouwen gaat, dan is persoon

lijk contact wel zo fijn op momenten die er écht toedoen.

De ‘beginners mind’
Tijdens de workshop nam keynote speaker George Parker de zaal op inspi

rerende wijze mee in thema’s als duurzaamheid, artificial intelligence, denk

modellen en wat dat doet met ons als mens. Zien we de dingen werkelijk 

zoals ze zijn? Zien we de werkelijkheid als we in de spiegel kijken, of zijn dat 

de ervaringen die we zien? En hoe houd je met alle invloeden van buitenaf 

dan koers? 

George Parker, creatief producent Verandering en Innovatie, auteur en illusi

onist gaat hier nader op in. “Als je gewoon reflecteert ben je als Rembrandt 

die afstand neemt van zijn werk en het beoordeelt op basis van zijn eigen 

kwaliteitsnormen en de opdracht van de klant. Hij kan afstand nemen in 

ruimte door een paar meter van het schilderij weg te lopen. Of afstand in tijd 

door het een paar dagen of weken met rust te laten. Als je diep reflecteert 

stap je buiten die context. Je vraagt je 23 keer achter elkaar af ‘Waarom doe 

ik dit en denk ik zo?’. Zo kom je bij de ‘beginners mind’ die met verwondering 

kijkt naar de werkelijkheid. Je bent los van de denkbeelden die (vaak onbe

wust) bepaald worden door wat verwacht wordt, wat moet, mag, kan of door 

het verleden. Ook de verzekeringsbranche staat bloot aan die veranderende 

context. Zelfs in de manier waarop je cijfers analyseert en interpreteert spe

Onder leiding van spreker Marco Zannoni vormden de deelnemers een cri

sisteam en boden samen de uitdagingen en dilemma’s bij een ransomware 

aanval het hoofd. In ‘ons’ geval vormden wij het crisisteam van een acade

misch ziekenhuis, waarbij het ging om het samenspel tussen het technische 

respons team, de risicomanagers, de directie, de specialisten, de in en exter

ne communicatie, het ‘al dan niet betalen’ en het omgaan met stakeholders 

zoals patiënten, artsen en ambulancepersoneel. 

Tijdens de sessie schetste Marco de situatie, gaf achtergrondinformatie over 

een ransomware aanval  en belichtte de vijf mythes die leven over ransom

ware:

n Ons bedrijf is geen interessant doelwit voor ransomware

n Onze backup beschermt ons tegen ransomware

n Losgeld is de enige schadepost van ransomware.

n Criminelen vallen aan zodra ze toegang hebben tot het netwerk

n Onze beveiligingssoftware beschermt ons tegen ransomware

Vervolgens zette hij de deelnemers aan tot het snel nemen van beslissingen. 

Kijkend naar de diverse incidenten in de afgelopen periode, vormde deze 

sessie een actuele, verrassende en interactieve manier om gezamenlijk met 

het onderwerp aan de slag te gaan. Ten slotte toonde Marco de valkuilen 

waar organisaties keer op keer mee te maken krijgen. Het was al met al voor 

de deelnemers een bijzonder boeiende ervaring om onder grote tijdsdruk 

beslissingen te moeten nemen om op koers te kunnen blijven. 

Het cyberteam van Crawford ging in op de eerste inventarisatie en het initië

ren van schade beperkende maatregelen na een cyberincident: het Incident 

Respons Management. Daarnaast passeerden de specifieke aspecten van de 

diverse soorten voorvallen de revue, variërend van ‘Ransomware’ tot ‘Zero 

Day Exploits’, en alles wat daartussen ligt. De nadruk lag hierbij vooral op 

de relatie tussen impact en duur. De impact van een cyberincident is groot, 

vooral door de veelal grote operationele en financiële impact voor het ge

troffen bedrijf of organisatie. Tenslotte informeerden zij de aanwezigen door 

middel van een aantal praktijkvoorbeelden over met name de specifieke 

elementen van bedrijfsschade. De les die zij meegaven: in de praktijk wordt 

de bedrijfsschade bij cyberincidenten sterk beïnvloed door de strategische 

beslissingen gedurende het response en herstelproces.

Creatief producent Verandering en Innovatie, auteur en illusionist George Parker.

len altijd je eigen denkmodellen mee. Hoe weet je of je benadering past bij 

bijvoorbeeld Millenials, Generatie Z of de generatie die eraan komt, Alpha?” 

De workshop van Lengkeek en DUPI sloot mooi aan op het hoofdthema ‘All 

on board’. Hoe houd je iedereen aan boord, hoe houd je koers in een veran

derde wereld en minstens zo belangrijk, hoe houd je deze koers op de lange 

termijn, met in het achterhoofd nieuwe generaties, duurzaamheid en artifi

cial intelligence als onderwerpen die de agenda van de toekomst bepalen.

Terugkerende thema’s en valkuilen bij een cybercrisis
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Ransomware: geen individueel 
probleem, maar van ons allemaal

Een onderwerp dat steeds vaker de krantenkoppen haalt op gebied van cybersecurity is ransomware. En dat is niet voor 

niets. Want ransomware, ook wel gijzelsoftware genoemd, is op dit moment de meest voorkomende en meest lucratieve 

vorm van cybercrime wereldwijd. Elke dag worden vele organisaties wereldwijd aangevallen. Cybercriminelen vragen 

soms tot wel enkele tientallen miljoenen euro’s aan losgeld. Ransomware leidt daarom niet alleen bij de slachtoffers tot 

grote schade, maar ontwricht ook steeds meer de maatschappij.

Door Liesbeth Holterman en Petra Oldengarm
Fotografie: Arenda Oomen

Het is onbekend hoeveel slachtoffers er zijn van ransomwa

re, maar er zijn meerdere indicaties dat het probleem steeds 

groter wordt. Volgens de aangesloten leden van Cyberveilig 

Nederland betreft het merendeel van de cyberincidenten 

momenteel ransomware. Rond de 90% van incident respons 

capaciteiten binnen de Nederlandse cybersecuritysector 

wordt in 2021 ingezet bij organisaties die slachtoffer zijn 

geworden van een ransomwareaanval. De Nationale Politie 

constateert dat in Nederland zowel de geëiste als de uitbe

taalde bedragen inmiddels geregeld in de miljoenen euro’s 

lopen. Het is dus een gemiste kans dat veel organisaties het 

onderwerp cybersecurity nog zo weinig aandacht schenken. 

Zij zien cybersecurity als een kostenpost in plaats van een 

investering, of hebben vaak onterecht het idee dat het hen 

niet kan overkomen. Het herstellen van een cyberincident 

zoals ransomware is helaas vele malen duurder dan vooraf 

investeren in passende maatregelen. 

Wat is ransomware?
De naam ransomware is een samenvoeging van de woorden 

ransom (losgeld) en software. Bij een ransomware aanval 

gijzelen aanvallers data van het slachtoffer en gebruiken 

drukmiddelen om het slachtoffer over te halen te betalen. 

Die gijzeling bestaat vaak uit het versleutelen van de gege

vens van het slachtoffer. Steeds vaker wordt ook gedreigd 

gestolen informatie te publiceren als extra drukmiddel om 

slachtoffers te laten betalen. Een recent voorbeeld hiervan 

is de ransomware aanval bij de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (HAN), waar persoonsgegevens van studenten en 

medewerkers online zijn gezet. 

Hoe werkt ransomware?
Elke ransomware aanval loopt volgens een drietal fasen.

Fase 1: cybercriminelen weten een systeem binnen te drin

gen. Wanneer ze binnen zijn, worden zogenoemde achter

deurtjes ingebouwd zodat de aanvallers voor langere tijd 

binnen kunnen blijven. De meest voorkomende manier om 

binnen te komen is door het versturen van phishing emails. 

Fase 2: aanvallers proberen toegang te krijgen tot de voor 

hun aanval relevante delen van het netwerk. Hier zijn ver

schillende tools voor, maar er komt ook vaak handwerk bij 

kijken. Het doel van deze fase is het proberen te verkrijgen 

van zo hoog mogelijke gebruikersrechten. Dat doen ze 

door van de ene computer naar de andere te springen. Vaak 

wordt deze fase ook gebruikt door cybercriminelen om te 

onderzoeken hoeveel losgeld (ransom) ze kunnen vragen of 

welke drukmiddelen ze kunnen inzetten. 

Fase 3: bestanden worden versleuteld en het slachtoffer 

wordt afgeperst. Soms worden extra drukmiddelen ingezet 

door de cybercrimineel om te zorgen dat het slachtoffer be

taalt. Voorbeelden hiervan zijn het vernietigen van de bac

kup, het stelen van gegevens, het uitvoeren van een DDoS 

aanval of het lekken naar de pers.

De Nederlandse overheid adviseert organisaties om nooit 

losgeld te betalen. Niet alleen weet je nooit zeker of je je 

bestanden weer (ongeschonden) terugkrijgt, maar je draagt 

ook ongewild bij aan het in stand houden van criminele 

activiteiten. Van de vele miljoenen die cybergroeperingen 

hebben verdiend aan ransomware wordt een groot deel in

gezet om te innoveren. Op deze manier wordt het probleem 

van ransomware alleen maar groter en worden steeds meer 

organisaties slachtoffer. De afweging om toch losgeld te be

talen is voor elk slachtoffer anders. Het tegengaan van dit 

fenomeen is eveneens belangrijk en deze twee belangen – 

het individuele belang versus het maatschappelijke belang 

– bijten elkaar dikwijls. 

Gevolgen voor het slachtoffer
De kosten van een ransomware aanval kunnen flink in de pa

pieren lopen. Immers willen de criminelen zoveel mogelijk 

geld verdienen met hun businessmodel. Om dit te bereiken 

baseren ze vaak hun losgeldeis op de omzet van een onder

neming. Ze investeren tijd om de financiële situatie van het 

slachtoffer goed in te kunnen schatten. Dit varieert van het 

opzoeken van bedrijfsinformatie in open bronnen tot het 

bestuderen van financiële informatie uit het netwerk van 

het slachtoffer. Bij bedrijven ligt de losgeldeis vaak tussen 

de 0,4% en 2% van de jaaromzet. Bij overheidsinstellingen 

is het vermoeden dat cybercriminelen kijken naar de maat

schappelijke verantwoordelijkheden van het (beoogde) 

slachtoffer en dat ze daar de eis op aanpassen.

Naast de losgeldeis komen er nog andere kosten kijken bij 

een ransomware aanval. Te denken valt aan het niet kun

nen werken van de medewerkers of van aan het internet 

aangesloten apparatuur. En natuurlijk de investeringen om 

het netwerk weer op te bouwen en te beveiligen. De gemid

delde downtime van slachtoffers van ransomware bedraagt 

momenteel rond de drie weken. Dat betekent dat in deze 

periode geen of beperkte dienstverlening geleverd kan wor

den. Ook zijn organisaties vaak bang voor reputatieschade. 

Om in de toekomst aanvallen beter tegen te kunnen gaan is 

transparantie en het delen van informatie belangrijk. Cyber

veilig Nederland stimuleert daarom organisaties om open te 

zijn waar het kan en relevante informatie te delen met de 

overheid en de cybersecuritysector, zodat deze kennis kan 

worden gebruikt om te helpen om aanvallen bij anderen te

gen te gaan.

Een ransomware aanval voorkomen 
Er is helaas geen gouden tip die een ransomware aanval 

voorkomt. Cybersecurity is een samenspel van maatregelen 

waar werknemers, de organisatie en technische maatrege

len samen de weerbaarheid bepalen. De belangrijkste eerste 

stap is het in kaart brengen en beheren van de kritieke pro

cessen (kroonjuwelen) binnen de organisatie. 

Daarnaast is het essentieel dat medewerkers getraind wor

den in het herkennen van een phishing mail. Een positieve 

securitycultuur helpt hierbij, want zo worden je medewer

kers een extra beschermingslaag. Bij technische maatrege

len kun je denken aan het inzetten van multifactorauthenti

catie (het aanmelden met meer dan alleen een wachtwoord, 

red.). 

Ook het tijdig patchen (updaten, red.) van hard en software 

is erg belangrijk. De meeste cybercriminelen maken gebruik 

van bekende kwetsbaarheden om binnen te komen. Daar

om is het zo belangrijk om gebruik van verouderde versies 

tegen te gaan. Het monitoren van het netwerkverkeer is ver

Petra Oldengarm, directeur van Cyberveilig Nederland: “Ons doel is om 
de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten en daarnaast de 
kwaliteit en transparantie binnen onze groeiende cybersecuritysector 
te verhogen.”

Liesbeth Holterman is beleidsadviseur voor Cyberveilig Nederland, de 
belangenvereniging van de cybersecurity sector. 
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standig om activiteiten van een cybercrimineel te onderkennen 

in het netwerk. Het duurt vaak erg lang – er wordt gesproken 

over gemiddeld 190 dagen – voordat een datalek wordt opge

merkt. Dat betekent dus dat een cybercrimineel meer dan een 

half jaar kan rondneuzen in de netwerken van een organisatie 

om een aanval zo geslaagd mogelijk te laten verlopen. Ten slotte 

is het essentieel om een goede backup te hebben. Deze kopie 

moet je bewaren op een – fysiek – gescheiden locatie, zodat 

deze niet onklaar kan worden gemaakt door een cybercrimineel.

Wat te doen bij een ransomware aanval
Ondanks alle maatregelen kan elke organisatie geraakt worden 

door een ransomeware aanval. Het is belangrijk om te beseffen 

dat het specialistische kennis vergt om met zo’n aanval om te 

gaan. Het is dan ook aan te raden om zo snel mogelijk de hulp 

van een professionele securityorganisatie in te roepen. Zij heb

ben ervaring met dit soort aanvallen en kunnen slachtoffers bij

staan in alle acties die ze moeten ondernemen. Zij zullen niet 

alleen helpen met het in kaart brengen van de impact van de 

aanval, maar kunnen ook helpen voorkomen dat de aanval zich 

verder verspreid en zorgen voor het herstel van het netwerk, zo

als het terugzetten van backups.

Daarnaast is het belangrijk om helder te communiceren, zowel 

intern als extern, bij een aanval. Weten medewerkers waar ze 

aan toe zijn en wat ze wel, of juist niet moeten doen? Zijn er 

toeleveranciers afhankelijk van jouw product of dienst, terwijl je 

niet kunt leveren door een aanval? 

Ons belangrijkste advies is om de kennis en ervaring te delen 

met anderen. Helaas is er nog veel (onterechte) schaamte bij 

slachtoffers, waardoor het probleem van ransomware nog on

bekend is bij veel organisaties. 

Een drietal ransomware aanvallen in 
2021 uitgelicht

‘Kaas-hack’
Zondagavond 4 april jl. ontdekte Bakker Logistiek een probleem 

op de database servers van het computernetwerk van de onder

neming. Nader onderzoek wees uit dat de ITsystemen en het 

netwerk waren gehackt en dat de database servers waren ver

sleuteld. Als gevolg hiervan vielen vele bedrijfsprocessen van 

Bakker Logistiek stil, zowel in het transport, de distributiecentra 

als in de kantoororganisatie. Hierdoor konden zo’n 250 vracht

wagens geen kant meer op en had onder andere de Albert Heijn 

geen kaas meer in de schappen. Cybercriminelen hebben Bak

ker Logistiek in Zeewolde kunnen hacken via een beveiligings

lek in het emailprogramma Microsoft Exchange.  

Deze ransomware aanval laat het belang zien van tijdig patchen 

van beveiligingsupdates. De Nederlandse overheid constateer

de al in maart 2021 dat er als gevolg van deze kwetsbaarheden 

data wordt gestolen, malware wordt geplaatst, achterdeurtjes 

worden ingebouwd en mailboxen worden aangeboden op 

de zwarte markt. Via de Microsoft Exchange server kunnen 

kwaadwillenden mogelijk ook in andere systemen komen, 

zoals is gebeurd bij Bakker Logistiek. Omdat Bakker Logistiek 

een goed backup systeem had en externe hulp van (cyber)

professionals heeft ingeroepen, was het bedrijf na enkele da

gen weer operationeel.

Een hack als deze laat zien dat het platleggen van één bedrijf 

impact kan hebben op de gehele maatschappij. Dagenlang 

waren de kaasschappen bij onder andere de Albert Heijn leeg. 

Colonial Pipeline
Het grootste oliepijpleidingbedrijf van de Verenigde Staten, 

Colonial Pipeline, heeft begin mei 2021 alle leidingen moeten 

afsluiten vanwege een cyberaanval. Cybercriminelen van de 

groepering DarkSide hebben verschillende databestanden 

van Colonial Pipeline gegijzeld. De cybercriminelen zijn waar

schijnlijk binnengekomen via het OTnetwerk (productienet

werk, red.), dat niet goed genoeg beveiligd was en via remote 

access te benaderen was.  

De bedrijfsvoering van de meeste organisaties is tegenwoor

dig – vaak zonder dat ze zich daarvan bewust zijn – sterk af

hankelijk van automatiserings en control systemen: operati

onal technology (OT). Met de huidige trend van digitalisering 

wordt dat eerder meer dan minder. Helaas neemt de kans op 

een cyberincident hierdoor ook toe. Daarom is het van belang 

dat je niet alleen je ITomgeving beschermt tegen cyberaan

vallen, maar ook je OTomgeving.

Kaseya
Verschillende bedrijven wereldwijd maken gebruik van de 

software van Kaseya. Deze software wordt veel door ITbe

heerders gebruikt om op afstand computernetwerken te be

heren. Begin juli 2021 vond een ransomware aanval plaats 

op de systemen van Kaseya, waardoor wereldwijd zo’n 1.500 

bedrijven werden geraakt. Als gevolg van de aanval moest 

bijvoorbeeld in Zweden de supermarktketen Coop alle acht

honderd winkels sluiten, omdat de kassa’s niet meer werkten. 

Deze aanval laat zien dat niet alleen de beveiliging van je ei

gen systemen belangrijk is, maar ook de beveiliging van toe

leveranciers, de zogenaamde supplychain. Voor een goede 

weerbaarheid is het dus van belang om in kaart te brengen 

welke toeleveranciers toegang hebben tot je systemen en 

zicht te krijgen op de risico’s en maatregelen die genomen zijn 

om risico’s weg te nemen.  <

De naam ransomware is een samenvoeging van de woorden ransom 
(losgeld) en software.

CYBERSECURITY | BELANGENORGANISATIE

ZICHTBAAR & TROTS
RENDEZ-VOUS D’EXPERTISE

Toegang op vertoon 
van legitimatiebewijs en 

CoronaCheck-app. 
Niet volledig gevaccineerd? 

Toon dan een herstelbewijs of 
negatieve testuitslag 

(max 24 uur oud).

Wees op tijd want samen 
hebben we twee uitdagingen:

- op tijd parkeren
- op tijd scannen QR-codes

NIVRE zorgt voor kwaliteitsgarantie in schade-expertise
Inzet van NIVRE-re’s biedt de hoogst mogelijke kwaliteitsgarantie bij schade-afwikkeling. Dit uit zich in een accurate dossier-
behandeling, vakinhoudelijke en procesmatige kennis, communicatieve vaardigheden en een objectieve en professionele 
beroepshouding. Alle re’s vallen onder de Gedragscode van het NIVRE en zijn onderworpen aan Tuchtrecht.

17 november 2021
Van der Valk hotel Vianen
P. Bernhardstraat 75 
4132 XE Vianen

Programma:
Registreren vanaf 13:00 

Start programma 14:15

Netwerken en diner 17:00 
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Arjen Lubach (1979) is schrijver, radio-, tv- en 
theatermaker. Als schrijver won hij onder andere 
de Crimezone Debuutprijs. Arjen werkte voor 
de VARA, NPS, VPRO, BNN, AVRO & Talpa als 
tekstschrijver voor diverse programma’s, waaron-
der Koppensnellers, De wereld draait door, Vara 
laat en De nieuwste show. Vanaf 2014 heeft 
Arjen zijn eigen humoristisch nieuwsprogramma 
bij de VPRO: Zondag met Lubach. Ook zo be-
nieuwd naar onze eigen Woensdag met Lubach? 

Sietse Bakker (1984) was tot 2016 de internati-
onale Event Supervisor van het Eurovisie Song-
festival. Van 2019 tot 2021 was hij Uitvoerend 
Producent van het 65ste Eurovisie Songfestival, 
dat in Rotterdam werd gehouden. Hij heeft ruim 
15 jaar ervaring als media- en event professional, 
is schrijver van twee boeken over persoonlijke 
ontwikkelingen en spreekt regelmatig in binnen- en 
buitenland over media, leiderschap en (crisis)com-
municatie. Welke insteek zal hij nu weer kiezen?

Deelname aan het Rendez-Vous 
d’Expertise is op uitnodiging. 
Genodigden ontvangen hun 

persoonlijke uitnodiging per e-mail. 
Deelname levert NIVRE-re’s 

twee PE-punten op.

Visie  Bij het NIVRE geloven we dat 
iedereen in het schadeproces – van 
betrokkene tot verzekeraar – vanuit 
maatschappelijk oogpunt recht heeft op 
een objectieve & professionele behandeling. 
Waarbij de oplossing van de schade altijd 
transparant & integer moet zijn voor alle 
betrokken partijen. 

Missie Als onafhankelijk instituut van schade-
professionals staat het NIVRE voor een objectie-
ve en eerlijke schadevaststelling voor iedereen. 
Ook als belangen uit elkaar lopen waken wij 
over een integer, rechtvaardig proces. Zodat 
iedereen in vertrouwen weer verder kan. Het 
NIVRE en de experts – als baken bij schade. 
Gisteren. Vandaag en morgen.

©
David Cenzer
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Advocaat mr. dr. Nynke Brouwer

Hoe kunnen cyberrisico’s ook in de 
toekomst verzekerbaar blijven?

Nynke Brouwer is in het dagelijks leven advocaat bij Dirkzwager legal & tax. Als buitenpromovenda deed zij vier jaar lang 

onderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Op 7 oktober jl. promoveerde Nynke op haar proefschrift getiteld 

‘De cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief’. Nynke vertelt zelf wie ze is, wat ze heeft onderzocht en wat haar 

bevindingen zijn.

In 2011 startte Nynke Brouwer haar loopbaan als advocaat 

bij Dirkzwager legal & tax. Vers uit de collegebanken van 

eerst de VU Amsterdam (bachelor) en daarna de Radboud 

Universiteit Nijmegen (master), richtte zij zich op het aan

sprakelijkheids en verzekeringsrecht – een interesse die al 

vroeg in de studie was in ontstaan. In de eerste jaren van 

haar loopbaan hield Nynke zich voornamelijk bezig met 

procederen over traditionele schadevoorvallen – zoals let

sel, brand en beroepsfouten – en met verzekeringsrechtelij

ke kwesties, zoals polisgeschillen en fraudezaken. Zij treedt 

daarbij op voor de verzekeraars.

Enthousiasme voor nieuwe dingen
Sinds 2012 bestudeert Nynke de risico’s die met het gebruik 

van internet en ICT gepaard gaan. “Ik heb een vreemd soort 

enthousiasme voor nieuwe dingen”, zo vertelde Nynke eer

der in een video op de website van Dirkzwager. Toen haar 

voormalig patroon Joost Bindels haar in 2012 vroeg om sa

men met twee andere jonge advocaten een aantal ‘nieuwe’ 

risico’s onder de loep te nemen, was dat dan ook een schot 

in de roos. De link met cyber was daarbij snel gelegd. “Ik 

stortte mij op cyberrisico’s, omdat ik voorzag dat digitalise

ring onomkeerbaar was, de risico’s groot waren en ook zou

den blijven.” 

In de praktijk bleek veel behoefte te bestaan aan kennis en 

informatie over cyberrisico’s, bezien vanuit het perspectief 

van het aansprakelijkheids en verzekeringsrecht. “De eerste 

keer dat ik werd gevraagd om een lezing te geven over dit 

onderwerp, was dat direct bij het Verbond van Verzekeraars. 

Voor mij was dat een teken dat ik echt op de goede weg zat 

en veel bedrijven en organisaties op dit gebied verder kon 

helpen. De vele vragen die over dit onderwerp leefden, wak

kerden mijn interesse alleen nog maar verder aan.” Sindsdien 

heeft Nynke talloze lezingen en presentaties over cyberri

sico’s gegeven, vaak samen met ITtechnici, maar ook met 

verzekeraars en beursmakelaars. 

“Het verzekeringsaspect van cyberrisico’s heeft mij altijd 

gefascineerd. Ik kon goed merken dat cyber voor iedereen 

echt iets nieuws was – ook voor verzekeraars. Het risico is 

lastig te duiden; dit bemoeilijkt het schrijven van polisvoor

waarden, laat staan om het risico duidelijk over te brengen 

aan de klanten. Door gezamenlijk lezingen en presentaties 

over cyberrisico’s en cyberverzekeringen te geven, brachten 

wij niet alleen kennis over aan de cliënten, maar leerden we 

ook veel van elkaar.” Deze bundeling van expertise is, zo ont

dekte Nynke tijdens haar onderzoek, noodzakelijk voor een 

goed begrip en management van cyberrisico’s.

Multidisciplinaire onderzoeksgroep
De aandacht voor cybersecurity en cyberrisico’s is in de loop 

van de jaren steeds meer toegenomen. Zo ook in de we

tenschap, waar de onderzoeksgroep waar Nynke deel van 

uitmaakt een voorbeeld van is. De onderzoekslijn ‘cyberse

curity en privaatrecht’ komt voort uit een samenwerking tus

sen het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) 

van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het Institute for 

Computing and Information Sciences (ICIS) van de Faculteit 

der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, twee 

onderzoekcentra van de Radboud Universiteit te Nijmegen. 

Binnen dit onderzoeksproject hebben meerdere promo

vendi diepgravend onderzoek gedaan naar verschillende 

aspecten van cybersecurity, privacy en privaatrecht. “Deze 

onderzoeksgroep kwam op enig moment op mijn pad. Als 

je, zoals ik, enthousiast wordt van nieuwe dingen, dan word 

je ook heel blij van onderzoek doen: onderzoek leidt immers 

tot nieuwe inzichten en ontdekkingen. Ik vond de advoca

tuur echter ook heel leuk. Gelukkig bleek een combinatie 

ook mogelijk en kon ik starten als buitenpromovenda.”

Een promotietraject combineren met een drukke baan is na

tuurlijk niet gemakkelijk. Nynke is dan ook blij dat zij kon re

kenen op de steun van haar kantoor. “De support die ik van 

kantoor heb gekregen, is echt onmisbaar geweest. Een pro

motietraject vraagt tijd en headspace. Daar moet wel ruimte 

voor zijn.” Vanaf december 2016 bracht Nynke iedere vrijdag 

door aan de Radboud Universiteit om aan haar proefschrift 

te werken. “Het was bijzonder prettig dat ik aan de RU ge

woon terecht kon en een vaste werkplek kreeg. Ik zat daar 

dicht bij de andere promovendi uit de onderzoeksgroep 

en bij mijn promotoren, wat het makkelijk maakte om met 

elkaar van gedachten te wisselen en feedback te krijgen. 

Op de vrijdagen werd ik helemaal ondergedompeld in de 

academie. Hoewel het lange dagen waren, vaak met uitloop 

naar het weekend, maakte het mijn werkweek ontzettend 

afwisselend en dat was leuk.”

Onderzoek naar de cyberverzekering
Het onderzoek van Nynke richt zich specifiek op de cyber

verzekering. Door haar praktijkervaring met verzekeringen, 

in het bijzonder de cyberverzekering, wist zij dat er vele vra

gen leefden rondom dit onderwerp. Er was echter nog niet 

veel rechtswetenschappelijk onderzoek voorhanden over 

deze verzekering. Buiten de rechtswetenschap bestond wel 

enige literatuur. “Ergens verbaasde me dat een beetje. Het is 

absoluut waardevol en valide om de verzekeringsaspecten 

van cyberrisico’s te onderzoeken vanuit allerlei invalshoe

ken: economisch, technisch, gedragswetenschappelijk, et 

cetera. Maar het is dan minstens zo belangrijk om de spe

cifieke aard, inhoud en werking van de cyberverzekering 

goed te doorgronden. De cyberverzekering is, net zoals 

alle verzekeringen, een juridische constructie, namelijk een 

overeenkomst. Een juridische analyse draagt bij tot een be

ter begrip van wat de cyberverzekering is en welke werking 

daarvan uitgaat. Dat onderzoek was nog niet gedaan.” 

Onderdeel van risicomanagement
Nynke bekijkt vanuit verschillende invalshoeken hoe de cy

berverzekering op de Nederlandse markt functioneert. “Het 

afsluiten van een verzekering is een onderdeel van risicoma

nagement. Door middel van een verzekering kunnen bedrij

ven en organisaties risico’s verplaatsen naar het collectief. 

Een verzekering biedt de zekerheid van compensatie indien 

het risico zich verwezenlijkt. Althans, als de verzekering vol

doende duidelijk is. Daarnaast hebben verzekeringen de po

tentie om ook op macroniveau bij te dragen aan een hoger 

niveau van beveiliging, bijvoorbeeld door eisen te stellen bij 

het aangaan van de verzekering en in de polisvoorwaarden. 

Tot slot spelen verzekeringen een belangrijke rol voor de 

compensatiefunctie van het aansprakelijkheidsrecht. Indien 

de schade voor de aansprakelijke partij immers te groot is 

om te vergoeden, wordt de benadeelde niet gecompen

seerd. Dan zou het aansprakelijkheidsrecht weinig effect 

hebben. Verzekeringen voorzien daarin.”

Advocaat bij Dirkzwager legal & tax mr. dr. Nynke Brouwe: “Er is nog zóveel te onderzoeken rondom het ver-
zekeren van cyberrisico’s. Naast mijn werk als advocaat op dit gebied blijf ik ook verbonden aan de Radboud 
Universiteit. Voorlopig kan ik op dit onderwerp dus zeker nog wel vooruit!”

Het afsluiten van een 
cyberverzekering is een onderdeel 
van risicomanagement

In haar onderzoek bestudeert Nynke deze aspecten van de 

cyberverzekering door te analyseren binnen welke (wette

lijke) kaders deze verzekering moet worden bezien, wat de 

precieze inhoud van de verzekering is en welke rollen zijn 

weggelegd voor verzekeraars, verzekerden en tussenperso

nen. “De cyberverzekering is overgewaaid uit de Verenigde 

Staten. Dat is een belangrijke achtergrond waartegen deze 

verzekering moet worden beschouwd; er zijn veel Ameri

kaanse sporen terug te zien, met name op het gebied van 

datalekken. De Amerikaanse wetgeving en de perceptie van 

het concept ‘privacy’ verschilt echter danig met die van Eu

ropa en Nederland. Dat heeft natuurlijk invloed op de wer

king van de verzekering.” 

Meldplicht datalekken
Met de invoering van de AVG is ook in Europa en Nederland 

echter een soortgelijk instrument als in de Verenigde Staten 

geïntroduceerd: de meldplicht datalekken. “In 2003 werd 

een dergelijke meldplicht voor het eerst in Californië geïn

troduceerd. Dit zorgde ervoor dat veel meer bedrijven een 

cyberverzekering gingen afsluiten, deels omdat deze risico’s 

op traditionele polissen werden uitgesloten. Met de invoe

ring van de AVG werd dit effect ook in Nederland verwacht. 
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Uit mijn onderzoek volgt echter dat de AVG toch heel anders 

in elkaar zit dan de Amerikaanse privacyregelgeving en dat 

de invloed op de cyberverzekering daarom mogelijk ook zal 

verschillen.”

Geen consensus over kernbegrippen
Nynke maakte ook een grondige analyse van de inhoud 

van de cyberverzekering. Dit heeft geresulteerd in een uit

gebreid overzicht van de verschillende dekkingselementen, 

waarbij zij telkens de denkbare juridische knelpunten signa

leert. Nynke geeft aan dat er op polisniveau nog de nodige 

verbeteringen denkbaar zijn: “Er bestaat geen consensus 

over veel van de in de verzekering gebruikte kernbegrippen, 

noch over het algemeen in acht te nemen niveau van cyber

security. Niet alleen kan dat tot juridische discussies leiden; 

het vertroebelt bovendien de omvang van de geboden dek

king. Dit terwijl de cyberverzekeringsmarkt een groeimarkt 

is met een grote potentie.” Tevens gaat Nynke in op de ver

houding tussen moderne risico’s en traditionele verzeke

ringsrechtelijke leerstukken, zoals de bereddingsplicht en 

het leerstuk ‘eigen schuld’. Ook staat zij in dat kader stil bij 

fundamentelere vragen, bijvoorbeeld hoe cyberrisico’s moe

ten worden gezien in de context van molest en terrorisme. 

“Ik heb geconstateerd dat standaardbegrippen, zoals molest 

in de context van cyberrisico’s, niet goed zijn te hanteren. 

Deze begrippen zijn volledig geënt op traditionele, fysieke 

risico’s en klassieke gebeurtenissen. Hetzelfde geldt voor 

cyberterrorisme. Naar mijn mening voorzien de bestaande 

begrippen en bijbehorende systemen, zoals de afwikkeling 

van terrorismeschade door de Nederlandse Herverzeke

ringsmaatschappij voor Terrorisme (NHT), onvoldoende in 

adequate toepassing op moderne risico’s.”

Andere rol voor verzekeraars en 
tussenpersonen
Nynke verwacht bovendien dat de cyberverzekering een 

andere houding vergt van de betrokken partijen, zoals de 

verzekeraar, de tussenpersoon en het verzekerde bedrijf zelf. 

“De aard van het risico en de systematiek van de cyberver

zekering leiden tot een actievere houding van verzekeraars, 

die van oudsher juist vrij reactief zijn. Cyberrisico’s gaan 

hand in hand met snelle technologische ontwikkelingen en 

vergen dus meer anticipatie. Daarnaast fungeren cyberver

zekeraars meer als compliance managers door middel van 

risk assessments, eisen in de polisvoorwaarden en incident 

response diensten. Omdat dit vaak ziet op eisen die ook een 

wettelijke basis kennen, bijvoorbeeld in de AVG, geven ver

zekeraars vorm aan een stukje compliance van hun verze

kerden.” 

De cyberverzekering vergt ook meer van verzekeringstus

senpersonen, stelt Nynke. Niet alleen omdat er enige ITken

nis bij komt kijken, maar ook omdat er veel (detail)verschil

len bestaan in de polisvoorwaarden van de verschillende 

aanbieders. Daarbij komt dat veel bedrijven het nog altijd 

lastig vinden om goed grip te krijgen op de mate waarin cy

berrisico’s hun bedrijf raken. In die situatie kan het ook lastig 

zijn om goed te kunnen inschatten wat het nut en de nood

zaak is van het afsluiten van een verzekering. Voor de assu

rantietussenpersoon is daar dus een taak weggelegd. Ook 

tussenpersonen zullen ervoor moeten zorgen dat ze cyberri

sico’s en de verzekeringsmogelijkheden goed doorgronden 

en daar actief over adviseren.

Cyberverzekering leidt tot bewustwording
Kort en goed concludeert Nynke dat de cyberverzekering 

op een aantal punten goed functioneert en van grote meer

waarde kan zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om de incident 

response diensten die onder de dekking vallen. Tevens leidt 

het afsluiten van een cyberverzekering ertoe dat bedrijven 

zich bewuster worden van de risico’s. Een groter risicobe

wustzijn draagt bij aan een hoger niveau van cybersecurity. 

Toch valt er ook nog veel winst te behalen. De cyberverze

kering kan in grotere mate bijdragen aan een betere cyber

security, door op een strengere manier adequate beveili

gingsmaatregelen af te dwingen. Bovendien kan een meer 

geharmoniseerd underwriting proces leiden tot een een

duidiger interpretatie van wat adequate securitymaatrege

len inhouden. Daarnaast zijn duidelijkere definities, heldere 

afbakening van de dekking en uniformere voorwaarden 

noodzakelijke prioriteiten. Tot slot wachten ook nog andere 

uitdagingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag hoe cy

berrisico’s ook in de toekomst verzekerbaar kunnen blijven. 

Na vier jaar onderzoek belandt Nynke dan ook zeker niet in 

een zwart gat. “Er is nog zóveel te onderzoeken rondom het 

verzekeren van cyberrisico’s. Naast mijn werk als advocaat 

op dit gebied blijf ik ook verbonden aan de Radboud Uni

versiteit. Voorlopig kan ik op dit onderwerp dus zeker nog 

wel vooruit!” <

Nynke Brouwer promoveerde op 7 oktober jl. op haar proefschrift getiteld ‘De cyberverzekering vanuit 
civielrechtelijk perspectief’.             (fotografie Bob Beckers)

Diensten van Corocor:

➥ Salvage na calamiteiten

➥  Projectcoördinatie

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

➥  Industriële en maritieme reinging

➥  Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig)

➥  Data Recovery en Erasure

➥  Preventief en Maintenance

➥  NEN 1010 en 3140 keuringen

➥  Ontgeuring

➥  Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen

➥  Vochtmetingen / RVS metingen

Hulp nodig

bij brand- en

waterschade?

Bel Corocor!
0800 267 6 267

Het reinigen en reconditioneren van elektrische, 

elektronische en mechanische apparatuur na brand-, 

water-, chemische schade en productievervuiling

U kunt bij ons 

365 dagen 

per jaar en 

24 uur per dag

terecht!

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

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

Reeds meer dan 25 jaar

omdat ‘stille getuigen’ niet liegen

Voor een onafhankelijke technische en tactische
expertise naar de oorzaak of toedracht o.a. bij:
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(gebouwen, vaar- en voertuigen)
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Telefoon 072 - 506 30 33
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TOP Expertise BV
Kantoor Rotterdam  / Kantoor Zwolle
telefoonnummer 010 - 31 33 940  
info@topexpertise.nl / www.topexpertise.nl  

Het hoogste niveau 

in schaderegeling en inspectie

gespecialiseerd in CAR/AVB voor bouw en infratechniek
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CYBER

Beleidsdirectie Digitale Economie op vele fronten strijdbaar

Bewustwording, maar daarna 
ook echt aan de slag!

Volgens de Kamer van Koophandel hebben momenteel wekelijks zo’n driehonderd overheidsinstanties, ondernemingen, 

ziekenhuizen, scholen, particulieren et cetera met een cyberaanval te maken. En dit aantal neemt alleen nog maar toe. 

Voor de Nederlandse economie is dit een enorm risico. Toch is het bewustzijn van de gevaarlijke situatie waarin we 

verkeren, nog lang niet op het gewenste niveau. Een gesprek hierover met Jos de Groot, directeur van de beleidsdirectie 

Digitale Economie van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat.

“De situatie is absoluut zorgwekkend”, stelt Jos de Groot vast. 

“De digitale transitie is belangrijk, omdat daarmee heel veel 

maatschappelijke en economische kansen kunnen worden 

gepakt, maar dan moet wel aan de randvoorwaarde worden 

voldaan dat het allemaal betrouwbaar en veilig is. In de tijd 

van corona hebben we in de digitalisering van onze samen

leving een enorme sprong gemaakt, dankzij het thuiswer

ken, het met elkaar overleggen en vergaderen via bijvoor

beeld Zoom en Teams, het onderwijs dat digitaal ging, de 

digitalisering van de zorg enzovoort. Tegelijkertijd zien we 

dat cybercrime een enorme vlucht heeft genomen. Dat is 

inderdaad een zorgelijke ontwikkeling, die ongelofelijk veel 

geld kan kosten. Daarom werken we nauw samen met het 

ministerie van Justitie en Veiligheid om na te gaan hoe we 

het gedigitaliseerde landschap op orde kunnen krijgen en 

hoe we ervoor kunnen zorgen dat burgers en bedrijven zich 

tegen cyberaanvallen gaan wapenen.”

Digital Trust Center
De beleidsdirectie Digitale Economie is op diverse fronten 

actief als het gaat om de cyberveiligheid van de samenle

ving. De directie is bijvoorbeeld systeemverantwoordelijk 

voor de telecom en ICTsector. Wanneer vitale telecomsys

temen zouden uitvallen, moet daar vanuit de beleidsdirectie 

Digitale Economie adequaat op worden ingespeeld. De be

leidsdirectie biedt ook onderdak aan het Digital Trust Center. 

Het DTC werd in 2018 opgericht om 1,8 miljoen Nederlandse 

bedrijven, van zzp’ers tot en met het grootbedrijf, in staat te 

stellen zich weerbaarder te maken tegen de toenemende 

cyberdreigingen. Hierbij gaat het om de bedrijven die niet 

tot de vitale sectoren behoren. Vitale sectoren zoals banken, 

energie en waterbedrijven hebben het Nationaal Cyber Se

curity Centrum (NCSC) als samenwerkingspartner binnen de 

rijksoverheid. Het DTC biedt op zijn website laagdrempelige 

kennis, informatie en advies waarmee ondernemers zelf aan 

de slag kunnen. Het ontwikkelt daarnaast tools op het ge

bied van cyberweerbaarheid, stimuleert samenwerking en 

deelt sinds de afgelopen zomer dreigingsinformatie met 

individuele bedrijven. “We hebben in feite maar een beperk

te capaciteit waarmee we toch een groot deel van het be

drijfsleven moeten bedienen”, aldus Jos de Groot. “Daarom 

werken we nauw samen met onder meer het NCSC en VNO

NCW om dat op een goede manier te doen.”

Bewustwording
Bewustwording is een van de centrale thema’s in de activitei

ten van de beleidsdirectie Digitale Economie. Een voorbeeld 

daarvan is Alert Online, een bewustwordingscampagne die 

elk jaar in de maand oktober bijzondere aandacht voor cy

bersecurity vraagt. In 2021 was ‘Aan de slag’ het thema van 

deze campagne: hybride werkend aan de slag, in de keten 

aan de slag en aan de slag tegen social engineering (aan

vallen gericht tegen een persoon in plaats van tegen een 

systeem, bijvoorbeeld door phishing mail). De Groot: “Vaak 

overschatten zowel bedrijven als burgers hun eigen capa

citeiten op het gebied van cybersecurity. Mensen denken 

snel dat cybercriminaliteit weliswaar gevaarlijk is, maar dat 

ze toch alles goed op orde hebben. Men komt dan niet zo

ver dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Daarom 

was ‘Aan de slag’ dit jaar het thema van Alert Online.” Een 

ander voorbeeld is de ONE Conference, een internationale 

cybersecurityconferentie die dit jaar op 28 en 29 september 

in Den Haag plaats had, met het doel deelnemers van be

drijven, overheden en de wetenschappelijke wereld online 

te inspireren met een breed, informatief en divers program

ma. De beleidsdirectie is daarnaast actief op het gebied van 

cybersecurityinnovatie. Daartoe werd onlangs het DCyp

herplatform gestart, om overheden, het bedrijfsleven en 

kennisinstellingen bij elkaar te brengen met het doel in Ne

derland de ontwikkeling en de toepassing van expertise op 

het gebied van cybersecurity te verdiepen en te verbreden. 

Veiligheid heeft een prijs
“Bewustwording van cyberdreiging moet uiteindelijk echt 

in de bestuurskamer van ondernemingen en organisaties 

doordringen”, zegt Jos de Groot. “Bestuurders moeten met 

elkaar vaststellen dat er toch echt iets moet gebeuren. En 

daar is ook wel een beweging in te zien, bijvoorbeeld met 

de aanstelling van security officers. Maar dat is natuurlijk wel 

een kostenpost en veiligheid heeft nog niet echt een prijs. 

Dat merk je ook in de sfeer van consumentenproducten. 

Mensen kopen toch vaker een goedkope Chinese camera 

die kwetsbaar is in plaats van een duurdere camera die veilig 

is. Dat veiligheid een prijs heeft, is ook iets waarvan men zich 

bewust moet worden. Naarmate zich meer schadegevallen 

voordoen en vaker bedrijven moeten worden stilgelegd, 

gaat ook die houding wel kantelen. Nu hebben mensen nog 

te vaak het idee dat het hun niet zal overkomen, terwijl een 

op de vijf bedrijven er nu al concreet mee te maken heeft.”

Wettelijke regels
Een kansrijke aanpak van cybercriminaliteit vraagt onder

tussen ook enkele aanpassingen van wettelijke regels. Neem 

bijvoorbeeld de zogenoemde Wet beveiliging netwerk en 

informatiesystemen (Wbni), de Nederlandse implementatie 

van de Europese Netwerk en InformatiebeveiligingRichtlijn 

(de NIBRichtlijn). Deze wet regelt de wettelijke taken van 

het NCSC en biedt de juridische grondslag voor het waar

schuwen, informeren en adviseren over digitale dreigingen 

en incidenten. Deze wet is echter alleen van toepassing op 

de rijksoverheid, vitale aanbieders en digitale dienstverle

ners (onder andere aanbieders van clouddiensten, online

zoekmachines en onlinemarktplaatsen). Overige bedrijven 

en instanties vallen buiten de boot wanneer de overheid in

formatie over digitale kwetsbaarheden, dreigingen en inci

denten deelt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt 

daarom aan een aanpassing van de Wbni. Jos de Groot: “Ook 

vanuit ons ministerie is een wetsvoorstel in voorbereiding, 

dat recent is geconsulteerd. Dit is het wetsvoorstel Wet be

vordering digitale weerbaarheid bedrijven. Deze wet moet 

aan het Digital Trust Center de wettelijke basis leveren om 

informatie te kunnen ontvangen en met partners te delen, 

omdat daar privacyaspecten aan gekoppeld kunnen zijn. 

Vooruitlopend daarop doen we pilots waarin we kennis over 

dreigingen en kwetsbaarheden met bedrijven delen. Er is 

veel urgentie om aan de slag te gaan en om door te kunnen 

pakken. Deze wet moet daar de basis voor geven.”

Jos de Groot, directeur van de beleidsdirectie Digitale Economie van het directoraat-generaal Bedrijfsleven 
en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Vaak overschatten zowel bedrijven 
als burgers hun eigen capaciteiten op het gebied van cybersecurity.”

Cybercrime heeft een enorme 
vlucht genomen

Internationaal 
Nederland is een zeer gedigitaliseerd land en is in die zin ex

tra kwetsbaar. Tegelijkertijd besteedt Nederland meer aan

dacht aan cybersecurity dan tal van andere landen, ook in 

Europa. “Cyberveiligheid staat bij ons hoog op de agenda”, 

zegt Jos de Groot. “Een aantal jaren geleden zagen we het 

probleem wel naderen, maar was de bewustwording in de 

maatschappij er nog niet. Nu we een aantal incidenten heb

ben gehad, nemen we het probleem veel serieuzer. We heb

ben natuurlijk niet de budgetten die in de Verenigde Staten 

of in andere grote economieën beschikbaar zijn, maar het 

is toch onze ambitie om qua inbreng, ook in Europa, groter 

te zijn dan onze geografische omvang doet verwachten.” De 

samenwerking binnen de EU in de strijd tegen cybercrimi

naliteit is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Aanvankelijk 

werd cybersecurity vooral als nationale veiligheid en dus als 

een nationale bevoegdheid beschouwd, maar de dreigin

gen worden inmiddels, ook in landen als Frankrijk en Duits

land, als internationaal gevoeld. “Daarom bundelen we de 

krachten om gezamenlijk in Europa slimme oplossingen van 

het probleem te vinden.” Jos de Groot is ervan overtuigd dat 

cybercriminaliteit uiteindelijk de kop zal worden ingedrukt. 

“Honderd procent veiligheid bestaat niet, maar als we heel 

waakzaam zijn, het werk dat in gang is gezet goed voort

zetten en met internationale partners blijven samenwerken, 

dan is de slag zeker niet verloren.” < 
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Door Helena Broekema en Cindy van der Helm

Juridisch probleemoplosser ARAG biedt hulp

Gelijke kansen voor iedereen
Juridisch probleemoplosser ARAG vindt dat het recht ervoor moet zorgen dat mensen goed met elkaar kunnen omgaan. 

Of je nu wel of niet verzekerd bent, iedereen zou gelijke kansen moeten hebben. ARAG wil dat onder andere bereiken door 

informatie te verstrekken over een ieders rechten. Dit doet de verzekeraar door zoveel mogelijk kennis en kunde te delen, 

ook online. Want zo wordt kennis voor iedereen toegankelijk. 

Om dit principe nog beter onder de aandacht te brengen en 

de markt te laten weten wat ARAG zo anders maakt, is ARAG 

half oktober gestart met een radio en online campagne. 

Want ARAG biedt – uiteraard – juridische hulp via een verze

kering. Daarnaast kunnen nietverzekerden tegen betaling 

juridische hulp ‘on demand’ krijgen voor een bestaand con

flict binnen bepaalde rechtsgebieden. En ten slotte biedt 

ARAG veel gratis toegankelijke informatie en tools online 

aan, zoals de RechtChecks op de website. ARAG doet dit 

bovendien – en dat is misschien nog wel hetgeen waarmee 

ARAG écht het verschil maakt – met een team van vakkun

dige, bevlogen juristen en advocaten die met bezieling hun 

werk doen. Als je naar ARAG belt, word je al in het Service 

Center te woord gestaan door juristen die aandacht hebben 

voor de persoon die ze aan de lijn hebben. Die niet alleen 

op inhoud vragen kunnen beantwoorden, maar die ook nog 

eens een luisterend oor bieden.

Juristen en advocaten die het verschil maken
“Ik heb bij meerdere bedrijven gewerkt”, begint Carola 

WijkampHermsen, directeur Commercie, Marketing en Ver

zekeringen, “maar ARAG is het eerste familiebedrijf. En dat 

merk je. De omgang is anders. Onze juristen en advocaten 

maken echt het verschil. De persoonlijke aanpak, het op

recht luisteren naar wat de klant wil en de intrinsieke mo

tivatie van onze juristen en advocaten om mensen echt te 

helpen zorgen ervoor dat wij al jaren een zeer hoge klantte

vredenheid kennen. Die ligt op een 8,4 voor het behandelen 

van een zaak. Eerstelijns telefonisch juridisch advies van ons 

Service Center scoort zelfs een 8,7.

Wekelijks delen we deze score met onze medewerkers, maar 

ik merk dat de juristen bij het Service Center zich eigenlijk 

niet zo bewust zijn van hun grote aandeel in deze goede 

score. Wij zeggen altijd, onze beste verkooptool wordt ge

vormd door de mensen die aan de telefoon zitten. Zij be

wijzen dagelijks wat we beloven. En ze hebben het zelf niet 

eens in de gaten.”

Gevoel van rechtvaardigheid in ieders DNA
“Het is voor medewerkers ook vaak een bewuste keuze om 

bij ARAG te werken. Zij zijn ooit Rechten gaan studeren, om

dat ze mensen willen helpen en het gevoel hebben dat ze 

rechtvaardigheid moeten bieden. Het zit dan ook van nature 

in ze om mensen die persoonlijke aandacht te geven. Vaak 

heeft de klant iets meegemaakt waar veel emotie bij komt 

kijken, zoals letsel, ontslag of een burenruzie. Zoiets heeft 

natuurlijk grote impact op iemand en dan moet de klant zijn 

verhaal kwijt kunnen. Je maakt het verschil door kenbaar te 

maken dat je snapt in welke moeilijke positie de klant zit. 

Aan iedere klant schenken wij persoonlijke aandacht en de 

klant krijgt daarom altijd het 06nummer van de jurist die ze 

van begin tot eind bijstaat. Ook dat geeft de klant een veilig 

gevoel. En ook al is de klant niet in het gelijk gesteld, dan 

krijgen we alsnog terug dat ze tevreden zijn. Puur en alleen 

omdat ze zich gehoord voelen en ze meegenomen zijn in 

het hele proces. Wij scoren zelfs bijna een 8 op mensen die 

wij telefonisch afwijzen, wanneer het conflict niet onder de 

dekking valt van de verzekering. Bijvoorbeeld omdat zij niet 

de juiste module hebben. Wij helpen ze –  natuurlijk – wel 

op weg, maar kunnen er geen case van maken, simpelweg 

omdat ze niet verzekerd zijn.”

Extreem hoge Net Promotor Score
Er komen bij het Service Center per jaar 140.000 tot 150.000 

telefoontjes binnen van klanten en nietklanten. Dat is de 

plek waar men voor het eerst persoonlijk met juristen van 

ARAG in contact komt voor advies en antwoorden op vra

gen. Dat ARAG klaarstaat voor mensen, dat wordt gemerkt, 

want met een Net Promotor Score – de score die weergeeft 

of mensen ARAG zouden aanbevelen bij anderen – van +44 

doet het bedrijf het bovengemiddeld. “Die score is ontzet

tend hoog en daar zijn we trots op. Die hoge score heb

ben we te danken aan het feit dat we oog hebben voor de 

persoon achter de case. Medewerkers krijgen de tijd die 

ze nodig hebben om een claim te behandelen, want het is 

niet ons doel om een case zo snel mogelijk af te wikkelen. 

Je merkt dat onze mensen stuk voor stuk hard willen lopen 

voor de klant, een luisterend oor bieden en proactief met 

oplossingen komen. En dan maakt het ons niet uit of je ver

zekerd of niet verzekerd bent. Want als je niet verzekerd bent 

kunnen we je ook op weg helpen. Overigens net zo bevlo

gen als wanneer je wel verzekerd zou zijn.”

Ook hulp als je niet verzekerd bent
Speciaal voor mensen die niet verzekerd zijn heeft ARAG de 

online ‘Hulp on demand’ waar iemand met een bestaand 

conflict tegen een fixed fee terecht kan. “Tot nu toe kan 

men met vragen op slechts een beperkt aantal vakgebieden 

online terecht, namelijk met conflicten op het gebied van 

arbeid en echtscheiding. Dit aantal rechtsgebieden breiden 

we steeds meer uit.” Ook deze zaken worden gewoon door 

de juristen van ARAG behandeld. Iedere dag staan ook zij 

klaar om klanten écht te helpen door hen het beste juridi

sche advies te willen geven. Zij geven een eerste advies en 

bieden daarna verschillende mogelijkheden. Zelf aan de 

slag met het advies van de ARAG jurist, samen de strategie 

bepalen of alles uit handen geven. De klant bepaalt zelf wat 

de juristen van ARAG voor hem of haar oppakken.

Carola Wijkamp-Hermsen, directeur Commercie, Marketing en Verzekeringen van ARAG: “Met ARAG Recht-
Checks kunnen verzekerden én niet-verzekerden snel identificeren of ze ergens recht op hebben als het gaat 
om vakantievouchers, werk en inkomen, (online) consumentenaankopen en wonen en verbouwen.”

Om te weten wat er exact leeft onder de werkende Nederlander heeft ARAG onderzoek laten doen.

Proactief met oplossingen komen

Zelf verzekering afsluiten via Execution only
“De meeste mensen maken gebruik van een verzekerings

adviseur. Die brengt in kaart welke risico’s een klant zelf kan 

nemen en geeft advies over het afsluiten van verzekeringen. 

Maar er is ook een grote groep mensen die volledig zelfvoor

zienend is en zelf alle informatie bij elkaar zoekt. Die mensen 

zijn goed in staat te bepalen wat ze nodig hebben en welk 

risico ze willen en kunnen nemen. Die bereikten we tot op 

dit moment nog niet. We willen het recht toegankelijk ma

ken voor iedereen, dat zit in ons DNA. Dus ook voor de groep 

die niet via de adviseur komt.” Voor die groep klanten, die 
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zonder hulp van een adviseur een verzekering wil afsluiten, 

heeft ARAG sinds augustus een online verzekeringsproduct 

gelanceerd: Execution only. ”Wij willen hiermee adviseurs 

absoluut niet in het vaarwater zitten, het is echt bedoeld 

voor een andere doelgroep. De adviseur blijft nog steeds de 

belangrijkste schakel naar particulieren. Dus zodra blijkt dat 

een klant meer advies nodig heeft, wordt hij via de adviseur

zoeker naar een adviseur geleid. Op onze website hebben 

we namelijk een tool waarmee de klant een adviseur in de 

buurt kan vinden en een afspraak kan maken.”

Campagne
ARAG wil mensen bewust maken van het belang om een 

rechtsbijstandverzekering af te sluiten. En welke belangrijke 

rol de jurist daarin speelt. Een jurist die zich echt voor jou 

inzet. Daarom is ARAG medio oktober gestart met een ra

diocommercial. “Met deze campagne laten we – potentiële 

– klanten zien wat ARAG uniek maakt: wij maken het recht 

toegankelijk voor iedereen. Dat doen we door mensen te 

helpen hun zaken zelf recht te zetten. We delen snel en waar 

ook maar nodig al onze kennis. We bieden altijd het beste 

juridisch advies. Komt de klant er niet uit? Dan staan wij klaar 

om alles over te nemen. En we laten vooral ook zien hoe be

langrijk het is dat je geholpen wordt door iemand die niet 

alleen kennis van zaken heeft, maar echt naar jou luistert.”

Antwoord op vragen via RechtChecks
Maar ARAG voorziet op meer manieren in de behoefte van 

de zelfvoorzienende klant. “Zo hebben we de ARAG Recht

Checks geïntroduceerd, slimme tools waarmee verzekerden 

én nietverzekerden snel kunnen identificeren of ze ergens 

recht op hebben als het gaat om vakantievouchers, (online) 

consumentenaankopen en werk en inkomen. En onlangs is 

daar ook de RechtCheck Wonen en Verbouwen aan toege

voegd. Binnen de RechtCheck krijg je al advies over wat je 

zelf kunt doen, bijvoorbeeld met een voorbeeldbrief. Is er 

een conflict en ben je verzekerd, dan kan je vervolgens heel 

gemakkelijk online of telefonisch bij ons een claim indienen 

en dan gaan we aan de slag. We zijn vorig jaar gestart met 

vragen rond vakantievouchers toen veel vluchten vanwege 

de coronacrisis werden geannuleerd. Nu ons leven langza

merhand weer wat normaler wordt, zie je dat het type vra

gen verandert. Vandaag de dag krijgen we veel vragen over 

Arbeid, zoals het verplicht opnemen van vakantiedagen en 

het niet uitbetalen van loon en vakantiegeld. Maar er zijn 

ook veel vragen over de quarantaineplicht of vaccinatie. 

Door in de gaten te houden wat er in de wereld gebeurt en 

op basis van de vragen die binnenkomen, breiden we deze 

ARAG RechtChecks steeds verder uit.”

Onderzoek naar Arbeidsgerelateerde zorgen
Om te weten wat er exact leeft onder de werkende Neder

lander heeft ARAG onderzoek laten doen. In dat onafhan

kelijke onderzoek, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau 

MWM2 onder ruim 2.000 Nederlanders met een betaalde 

baan, komt onder andere naar voren dat een groot gedeelte 

van de Nederlanders zich zorgen maakt over het inkomen 

en de baan, als gevolg van de coronapandemie. Enkele uit

komsten van dat onderzoek:

l Circa zes op de tien Nederlanders met een betaalde 

baan maken zich zorgen over hun fysieke en mentale 

gezondheid sinds het begin van de coronapandemie. 

Verder maakt 43% zich zorgen over het inkomen en 36% 

over het behoud van de baan.

l Een aanzienlijk deel is meer waarde gaan hechten aan

thuiswerken (42%) en secundaire arbeidsvoorwaarden 

(37%). 

l Ongeveer een op de acht heeft afspraken gemaakt met

 de werkgever over gevolgen van de coronacrisis.

l Voor wat betreft de rechten rondom arbeid is men het

 minst op de hoogte van het recht op transitie

 vergoeding (30% onbekend). 

l Juridische hulp zou men met name inschakelen voor

 ontslag (49%) of voor uitbetaling van loon, vakantiegeld 

 en overuren (43%).

Door dit soort onderzoeken kan ARAG inspelen op vragen 

waar mensen zich zorgen over maken. Een mooie manier 

om relevant te zijn en te blijven voor je klant én de niet

klant. Want bij ARAG werken mensen die voor verzekerden 

én nietverzekerden het verschil maken. 

 “Hier werken mensen die bevlogen en met veel bezieling 

hun werk doen”, besluit Carola. “Onze producten zijn goed, 

maar onze mensen maken ze nog beter.” <

Een jurist die zich echt voor 
jou inzet

Bevlogen en met veel bezieling 
werken
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Door Helena Broekema en Cindy van der Helm
Fotografie Raphaël Drent

De impact van de watersnood op mergelpanden

Het leed is nog niet geleden
Eind juli werd Limburg opgeschrikt door de watersnoodramp. De herstelwerkzaamheden zijn tot op de dag van vandaag 

nog steeds in volle gang. Zo zijn Trition Droogtechniek en Dolmans Calamiteiten Diensten nog dagelijks actief in de 

omgeving van Valkenburg. De twee zusterbedrijven werken vanaf dag één nauw samen om de uit mergel opgetrokken 

gebouwen te reconditioneren. Want wat schade aan dit soort panden betreft, kan de een niet zonder de ander.

Wat de gevolgen van de overstroming voor dit soort opstal

len zijn en wat het herstel ervan uniek maakt? Daarover laten 

we Marcel van Engelen, directeur bij Trition, en Thomas van 

der Weiden, Operationeel Manager regio Zuid bij Dolmans 

Calamiteiten Diensten, aan het woord. 

“Er is iets gebeurd wat ik nog niet eerder gezien heb in Ne

derland”, begint Marcel. “Natuurlijk hebben we in ons land 

wel vaker te maken gehad met wateroverlast, maar de situ

atie van afgelopen zomer was buitengewoon. Dat maakt de 

herstelwerkzaamheden ook zo uitdagend. In ZuidLimburg 

– en vooral in en rondom Valkenburg – bestaan meerdere 

gebouwen namelijk (groten)deels uit mergel, een van na

ture zacht krijtgesteente. Mergel op zichzelf is een prima 

bouwsteen, maar heeft een ingewikkelde relatie met vocht. 

Het heeft van nature ook de eigenschap om veel vocht vast 

te houden. Dat bij elkaar zorgt ervoor dat mergel veel min

der snel droogt dan bijvoorbeeld beton of bakstenen van 

klei. Het is zacht en om voldoende draagkracht te verkrijgen 

werden muren massief uitgevoerd: muurdikten tot 80 cm 

zijn geen uitzondering.”

Ruimtes droogklaar maken
Thomas: “Logischerwijze maakt dat de herstelwerkzaamhe

den anders dan anders. We spreken over 40 tot 50 mergel

panden en normaliter maken we voor het reconditioneren 

altijd een planning waarbij we ook rekening houden met het 

economisch belang. Met deze hoeveelheden kan dat echter 

niet en is het gewoon helpen, helpen, helpen. Het mooie 

van deze gebeurtenis is dat alle bedrijven binnen de Dol

mans Groep heel goed samenwerkten dankzij de enorme 

hoeveelheid knowhow. De eerste drie weken na de ramp 

zijn al onze vestigingen, dus vanuit heel Nederland, bij de 

werkzaamheden betrokken geweest. Een leger van mede

werkers trok naar Limburg, enkel en alleen om ervoor te zor

gen dat de ruimtes zo snel mogelijk leeggemaakt konden 

worden, zodat ze droogklaar zijn. Want het heeft geen zin 

om te starten met drogen als de inboedel er nog in staat. Sa

men met de eigenaar van het pand zoeken we uit wat naar 

het afval  moet en welk deel van de inboedel nog te redden 

valt en bij ons in de loods opgeslagen kan worden. Zo’n se

lectie maken is heel aangrijpend. Mensen moeten immers 

afscheid nemen van eigendommen waar ze veel waarde aan 

hechten. Je moet je voorstellen dat je vroeger een bankstel 

voor het leven kocht. Als je dan tegen een oud echtpaar 

moet zeggen dat de bank niet meer te redden valt, komt 

daar veel emotie bij kijken. Emotie is niet te verzekeren dus 

daar moet je voorzichtig mee omgaan. Daarom gaan onze 

medewerkers altijd met die mensen in gesprek en starten ze 

met het bieden van een luisterend oor. Dat is een belangrijk 

en groot onderdeel van ons vak.”

Persoonlijke aandacht
“Want die gedupeerde verdient evenveel aandacht als de 

schade zelf. Natuurlijk moeten we de schade oplossen, maar 

het is belangrijk dat we nooit de mensen achter de schade 

vergeten. Je kunt op en top vakman zijn, maar als de gedu

peerde zich niet gehoord en begrepen voelt, ben je gewoon 

niet goed bezig.

Die tijd om naar gedupeerden te luisteren geven we onze 

medewerkers. Ik heb liever dat ze aan de voorkant wat extra 

tijd besteden aan het gesprek met gedupeerden, dan dat 

gedupeerden met een ontevreden gevoel op de schade en 

het herstel terugkijken. Omdat wij bijvoorbeeld geen din

gen meenemen die niet meer te redden zijn, moeten onze 

medewerkers gedupeerden weten te overtuigen dat ze die 

eigendommen helaas echt weg moeten doen. En het is nu 

eenmaal gemakkelijker om iemand te overtuigen die zich 

gehoord en begrepen voelt, dan iemand die de hakken in 

het zand zet.”

Specifieke manier van drogen
Op de vraag wat het drogen van deze uit mergel opgetrok

ken gebouwen dan zo specifiek maakt, vervolgt Marcel: “De 

mergel moet zijn vocht kwijt kunnen. Wij zorgen voor opti

male droogcondities en vergroten de luchtdoorlatendheid 

van de ondergrond door mergel waar nodig te ontdoen van 

stucwerk, tegels, enzovoort. Allemaal met het doel om de 

verdampingscapaciteit van de ondergrond te vergroten en 

het droogproces te optimaliseren.” Thomas vult aan: “Ook 

desinfecteren we de ruimte, want er is van alles door zo’n 

ruimte heen gegaan, zoals vet en water uit het riool. Als alles 

eruit gehaald en gedesinfecteerd is, is het pand droogklaar 

en komt Trition in beeld. Want Dolmans heeft uiteraard de 

beschikking over drogers en in veel panden voldoen die uit

stekend. Maar voor mergel heb je specialistische kennis en 

een specifieke droogtechniek nodig.”

Samen optrekken
Marcel: “Dat vind ik het mooie aan de samenwerking tussen 

Dolmans en Trition. Ik geef aan het team van Dolmans door 

wat ik nodig heb om te drogen en zij voeren dat uit waar

door onze droging sneller en succesvoller kan zijn. 

Trition is gespecialiseerd in het opsporen, beperken en voor

komen van problemen die water, vocht en klimaatgerela

teerd zijn. Omdat het drogen van mergel speciaal is, maken 

we gebruik van een combinatie van infrarood condensdro

gers en ventilatoren. Deze drogers creëren een omgevings

conditie waarbij vocht geleidelijk aan de mergel wordt ont

trokken. We zorgen ervoor dat de mergel aan de oppervlakte 

niet te snel droogt. Wanneer dit te snel gaat, kunnen er span

ningen in de mergel ontstaan waardoor de buitenzijde kan 

afbrokkelen. Daarmee is dat een risico voor de draagkracht 

van de muur. Een tweede uitdaging is dat we niet op basis 

van enkel elektronische vochtmetingen kunnen conclude

ren of mergel voldoende is gedroogd. De meetwaarden die 

bij andere materialen worden gehanteerd, gaan bij mergel 

niet op en er zal dus apart moeten worden overlegd welke 

vochtlast in het specifieke geval nog verantwoord is. 

Thomas van der Weiden, Opera-
tioneel Manager regio Zuid bij 
Dolmans Calamiteiten Diensten 
(l.) en Marcel van Engelen, 
directeur bij Trition (r.) zijn al 
vanaf 18 juli samen met een 
legertje collega’s aan het werk 
om de uit mergel opgetrokken 
panden in Zuid-Limburg met 
speciale droogtechnieken weer 
bewoonbaar te maken.

Risico voor de draagkracht van de 
muur door te snel drogen

De schades zijn rond 18 juli ontstaan en half september heb

ben we de eerste mergellocaties opgeleverd, maar we zijn 

bij heel veel locaties nog bezig met herstelwerkzaamheden. 

De duur van zo’n traject is heel verschillend. Zo ben ik aan 

het werk in een aantal kastelen en daar zijn de muren wel 

1,5 meter dik. Dan duurt het drogen natuurlijk langer. Om 

te bepalen wanneer je een pand kunt opleveren kijk je naar 

meerdere zaken. Je kijkt ten eerste naar de functie van een 

ruimte. Is het een commercieel gebruikte ruimte, een woon

verblijf of geen van beide. Een kelder heeft vaak geen woon

functie, maar wordt bijvoorbeeld gebruikt voor opslag. Dan 

hanteer je andere criteria. Daarnaast kijk je of er natuurlijke 

ventilatie, zoals ramen en deuren, aanwezig is. Wat ook mee
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speelt is de toegankelijkheid van de ruimte. Betreft het een 

kruipruimte of bevindt de ruimte zich in het midden van een 

gebouw? Al dit soort zaken beïnvloeden het droogproces en 

daarmee de droogtijd. Aan de hand van meerdere parame

ters bepaal je welk droogresultaat je wil bereiken.”

Nog steeds groot leed
Thomas: “Als je nu in het gebied rondrijdt zou je niet zeg

gen dat er zoveel ellende is, maar als je achter de voordeuren 

kijkt zie je wel degelijk wat het met de mensen heeft gedaan 

en nog steeds doet. Want we zijn nog steeds continu in het 

gebied aan het werk. Samen met verzekeraars, makelaars, 

experts en overheden doen we er alles aan om het herstel 

zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar het drogen van mer

gel duurt nu eenmaal relatief lang. Soms moet de eigenaar 

van het gebouw dan maatregelen treffen, bijvoorbeeld als 

er sprake is van een ruimte die commercieel in gebruik is, 

zoals een restaurant.”

“Dan hebben we de ruimte al langere tijd gedroogd, maar 

op basis van de metingen zien wij dat er desondanks nog 

steeds sprake is van een verhoogde vochtwaarde”, vervolgt 

Marcel. “Weet je, bij mergeldroging heb je te maken met zo

veel verschillende variabelen. Je kan van tevoren niet zeg

gen hoe je een schade moet aanvliegen; je moet het echt 

hebben van je ervaring, kennis en kunde om te bepalen 

wanneer je een gebouw kunt vrijgeven om afgewerkt te 

worden.”

Toch snel weer open
Thomas: “Zo was ik enige tijd geleden bij een supermarkt die 

1,5 meter onder water had gestaan. Daar hebben we alles uit 

moeten halen. We hebben ze bovendien het specialistische 

drogen aangeraden. Ze wilden echter per se snel weer open. 

Daar zit een stukje belang van de uitbater bij, uiteraard. Iets 

dergelijks merkte je ook bij restaurants en hotels. De horeca 

was hartstikke blij dat ze net weer volledig open konden, 

toen ze door deze ramp de deuren noodgedwongen weer 

moesten sluiten.

Daarom kijken wij ook naar het economische belang van de 

eigenaar of gebruiker van het pand. Gaat het om een locatie 

die snel vrijgegeven moet worden, omdat je anders te ma

ken hebt met bedrijfsschade, dan moeten wij snel herstellen 

zonder het risico op gevolgschade. In dergelijke gevallen 

geven wij ook altijd adviezen over de afwerking. Want als na 

langere drogingstijd nog steeds sprake is van een verhoogd 

vochtgehalte, raden we bijvoorbeeld aan om te kiezen voor 

ademende betimmering, zodat de mergel niet verstikt en 

het geleidelijk terug kan gaan naar normale vochtcondities. 

Het gebouw kan dan weer in gebruik worden genomen, ook 

al is de mergel nog niet droog genoeg. Een tweede mogelijk

heid is gebruikmaken van een dampdoorlatende stuclaag. 

In het geval van de supermarkt hebben we ze geadviseerd 

voorzetwanden voor de mergelwanden te zetten, zodat er 

ruimte blijft om te ventileren en uit te wasemen.”

Onderling begrip en saamhorigheid
De hele situatie heeft indruk gemaakt op alle betrokkenen. 

Thomas: “Ik vond dat iedereen er heel goed mee omging. De 

gedupeerden en ook de verzekeraars hebben zich goed op

gesteld. Het was zeker geen sprookje, maar onderling was er 

veel begrip en saamhorigheid. Mensen staken zelf actief de 

handen uit de mouwen. Het klinkt raar, maar dat was mooi 

om te zien. Zo maakte de gemeente stortplaatsen midden in 

het centrum waar iedereen werkelijk al zijn afval en puin in 

kon droppen. Wekenlang reden ze af en aan met containers, 

ongeacht wat er op die stortplaatsen lag. Alles ten behoeve 

van het op gang brengen van het herstel.” 

In Valkenburg bestaan veel gebouwen grotendeels uit mergel, een van nature zacht krijtgesteente dat de 
eigenschap heeft om veel vocht vast te houden. Voor het drogen maakt Trition gebruik van een combinatie 
van infrarood condensdrogers, ventilatoren én specialistische kennis.

Ruimte om te ventileren 
en uit te wasemen

Wat Marcel is bijgebleven? “Toen de ramp zich voltrok was ik 

op vakantie in ZuidFrankrijk, maar ik hield contact met mijn 

managers. Ik begreep van hen dat we vanuit heel het land 

samenwerkten in het rampgebied en dat dat heel goed ver

liep. Toen ik een week later zelf in het gebied aan het werk 

was, zag ik met eigen ogen dat dat inderdaad het geval was. 

Op wat onze medewerkers gedaan hebben, daar ben ik mis

schien nog wel het meest trots. Ze hebben hard gewerkt en 

doen dat nu nog steeds. Wat mij altijd zal bijblijven is dat de 

collega’s niet van bovenaf gestuurd werden, maar elkaar op

zochten en er samen voor gingen. Dat is echt onbetaalbaar 

en mooi om te mogen zien.” <

www.lengkeek.nl/vacatures

VERSTERK JIJ ONS TEAM? Lengkeek is gespecialiseerd in schade-experti se, taxati es, (risico-)inspecti es en bouw-

kundige opnames. Voor verschillende afdelingen zijn wij op zoek naar enthousiaste en 

gedreven mensen. Mensen die ook kunnen luisteren en meedenken. Die de klant écht 

kunnen adviseren. Voel jij je aangesproken? Wij horen graag van je!

VERSTERK JIJ ONS TEAM?

HET MENSELIJKE ASPECT, 
AANDACHT VOOR COLLEGA’S 
EN EEN PERSOONLIJKE 
BENADERING. 
TYPISCH LENGKEEK!

HET MENSELIJKE ASPECT, 
AANDACHT VOOR COLLEGA’S 
EN EEN PERSOONLIJKE 
BENADERING. 
TYPISCH LENGKEEK!
BIJ LENGKEEK KOM JE VERDER.

WATERSNOOD LIMBURG | RECONDITIONERING



31www.schade-magazine.nl30 www.schade-magazine.nl

WATERSNOOD LIMBURG

Impact
De watersnoodramp in Limburg voltrok zich midden juli, maar vandaag de dag zijn branchegenoten nog dagelijks in het 

gebied aan het werk. Een aantal van hen blikt terug op de afgelopen maanden: welke impact heeft de ramp op ze gehad 

en welke lessen kunnen we trekken? Een deel van hun verhaal is hier te lezen. Het gehele verhaal zal online gepubliceerd 

worden.

Naam:  Jamal Jermoumi
Leeftijd: 44
Opleiding(en): Economie/Administratie  
aan: Tinbergen College
Werkt bij: Meijers 
Functie: Senior Schadebehandelaar
Sinds: September 2010

Bij wat voor soort schades zijn jullie betrokken?
Opstal, inboedel/inventaris en bedrijfsschades.

Wat was de meest bijzondere, aparte, opvallende gebeurtenis? Een 
relatie van ons is exploitant van een casino. Op de beelden van de bevei
ligingscamera’s was precies te zien hoe het water het pand in stroomde. 
De snelheid waarmee het water zich door heel het casino had verspreid 
was ongelooflijk. Uiteindelijk heeft er ruim een meter water in het pand 
gestaan. Je kunt je voorstellen wat er een schade aan het pand en voorna
melijk aan de inventaris, zoals elektronica van de gokkasten is ontstaan. De 
schade loopt in de tonnen. 

Heb je ervaring met soortgelijke grootschalige calamiteiten? Ik heb de 
afgelopen jaren wel een aantal calamiteiten meegemaakt, ja. Voornamelijk 
storm, regen, hagel en sneeuwschades. Je merkt duidelijk dat het klimaat 
aan het veranderen is. Alles wordt extremer. De afgelopen watersnood was 
voornamelijk in Limburg. Terwijl andere calamiteiten soms het gehele land 
troffen. 

Waar ben je het meest door geraakt? De verhalen van de gedupeerden. 
Iedere relatie die ik gesproken heb tijdens de watersnood had een triest 
verhaal. Vooral over spullen met een emotionele waarde. Als je dan het 
verhaal aanhoort, ja dat raakt je enorm.  

Wat heeft je het meest verbaasd? De kracht van het water. Verbazingwek
kend om te zien wat er allemaal beschadigd is geraakt door het water. Bij 
sommige plekken had ik echt het idee: hoe dan?!

Hoe kunnen we een dergelijk schadeproces goed en snel laten verlo-
pen? Om het proces goed te laten verlopen heb je teamwork nodig. De 
verschillende partijen moeten hun krachten bundelen. Zowel verzekeraars, 
makelaars, experts, contra’s, reconditioneringspartijen, reparateurs en niet 
te vergeten de overheid. Ieder moet zijn taak en verantwoordelijkheid pak
ken.  

Zou jij bij een volgende calamiteit op dezelfde manier te werk gaan?  
Ik denk in grote lijnen wel. Gezien het veranderende klimaat is het nog 
belangrijker om processen goed in te richten. Binnen het team waarmee ik 
samenwerk hebben wij een duidelijke taakverdeling. Het scheelt kostbare 
tijd op het moment dat je er moet zijn voor een gedupeerde. Je kan mak
kelijk schakelen met de verschillende partijen.   

Welke lessen kunnen we leren uit deze ramp? Ik denk voornamelijk dat 
wij meer moeten samenwerken. En daarmee bedoel ik ook met concurren
ten.  

Naam: Guda Steur
Leeftijd: 56
Opleiding(en): schadebehandelaar/acceptant 
aan NIBESVV
Werkt bij: Nh1816 Verzekeringen
Functie: schadebehandelaar opstal/inboedel
Sinds: 1987

Bij wat voor soort schades zijn jullie betrokken?
Nh1816 Verzekeringen richt zich volledig op particuliere schadeverzekerin
gen. Opstal en inboedelschades zijn mijn specialiteit.

Wat was de meest bijzondere, aparte, opvallende gebeurtenis?
De vele schades die bij ons binnenkwamen zijn vergelijkbaar met elkaar. 
Allemaal even aangrijpend. Wat in alle gevallen voor mij opviel, was de 
complete ontreddering bij de getroffen verzekerden. Wat moeten zij zich 
machteloos hebben gevoeld door al dat water... Ik heb indrukwekkende 
verhalen gehoord van de bouwkundig experts van KakesWaal. Wij werken 
hecht met hen samen en namens Nh1816 waren zij direct ter plaatse in 
ZuidLimburg. Zij zagen het enorme verdriet met eigen ogen. 

Heb je ervaring met soortgelijke grootschalige calamiteiten? 
Ja, hiervoor moet ik iets verder terug in de tijd. Op 25 januari 1990 werd 
Nederland getroffen door de orkaan Daria. Toen werd gesproken over de 
grootste storm in 100 jaar. De parallel met de watersnoodramp in Limburg 
is dat de emotionele impact enorm groot was. 

Waar ben je het meest door geraakt? Schades door natuurgeweld zoals 
in Limburg geven een heel machteloos gevoel. Mensen die hierdoor zijn 
getroffen zien radeloos toe hoe hun dierbare bezit verloren gaat. Het raakt 
mij het meest dat zij zoveel verdriet en zorgen ervaren. Bij Nh1816 helpen 
wij onze verzekerden zo goed mogelijk, om die zorgen (hopelijk) te ver
zachten. Dat is wat mijn werk zo mooi maakt.

Wat heeft je het meest verbaasd? Wat mij het meest verbaast, is dat er al
tijd partijen zijn die misbruik maken van de ontreddering en onwetendheid 
van mensen die schade lijden. Ik kan heel boos worden als ik erachter kom 
dat onze verzekerden geconfronteerd worden met malafide reparatiebe
drijven, slechte of onafgemaakte reparaties en onterecht hoge rekeningen. 

Zou jij bij een volgende calamiteit op dezelfde manier te werk gaan? 
We leren allemaal van elke calamiteit en van elke individuele schadebehan
deling. Ik denk dat we in een volgende situatie nog meer snelheid kunnen 
creëren door een calamiteitenwerkgroep te vormen met schadebehande
laars die specialist zijn op het gebied van natuurrampen of branden, net om 
welke calamiteit het gaat. Het is goed als zij zich daar volledig op kunnen 
richten, door andere schades tijdelijk over te dragen aan collega’s. 

Welke lessen kunnen we leren uit deze ramp? Om als verzekeraar alle 
getroffen verzekerden goed te adviseren en helpen is duidelijkheid nood
zakelijk. Bijvoorbeeld voor welke schades wij precies dekking bieden en 
hoeveel. Vaak zijn we afhankelijk van beslissingen vanuit de overheid of het 
Verbond van Verzekeraars. Duidelijkheid is prettig voor mij als schadebe
handelaar, maar vooral belangrijk voor onze verzekerden. 

Naam: Florus van der Wal
Leeftijd: 52
Opleiding(en): havovwo aan St Ursula te Horn
Werkt bij:  Polygon Nederland BV
Functie: Regiomanager Brand en 
Waterschades Zuid Nederland
Sinds: 2019

Bij wat voor soort schades zijn jullie betrokken?
In het Limburgse nu hoofdzakelijk waterschades en dan vooral op het 
gebied van reiniging, desinfecteren, drogen en schimmelbehandelingen. 
Het echte opruimen begon toen het water uit de huizen en gebieden was 
teruggetrokken. We hebben meubels en apparatuur die te redden was op
geslagen of overgebracht naar onze speciale droogkamers. En alles wat niet 
te redden was, is afgevoerd. Vloeren, deuren, behang en keukens die onder 
water stonden zijn verwijderd.

Wat was de meest bijzondere, aparte, opvallende gebeurtenis? Het 
meest impactvolle vind ik de schades waarbij je gewoon ziet dat de kracht 
van het water zo extreem is dat het de voordeur binnenkomt. En dat 
daardoor alles zo vervuild is geraakt, dat een aantal volledige verdiepingen 
totaal gestript moeten worden tot aan het tuinhuis toe om zaken weer 
goed te kunnen opbouwen. Het feit dat bewoners/eigenaren in één klap al 
hun bezittingen en/of herinneringen kwijt zijn, dat doet wel iets met je. En 
wanneer je met hen spreekt, komen ook de persoonlijke verhalen achter de 
schades naar voren;  hoogzwanger en geen thuis meer, een huis elf weken 
lang gedroogd en na een waterleidingbreuk opnieuw een laag van 40 cm 
vies water over de vloer, zeer ziek zijn en dan ook een waterschade moeten 
regelen of net een horecazaak gekocht, helemaal naar je droom verbouwd 
en nu opnieuw moeten beginnen.

Heb je ervaring met soortgelijke grootschalige calamiteiten? Wel met 
schades die in vorm even groot zijn, maar niet zo massaal als nu. Het plotse
ling hebben van zoveel schades. Je wil eigenlijk alles en iedereen tegelijk 
helpen, maar dat is onmogelijk.

Waar ben je het meest door geraakt? Het feit dat de kracht van water 
zo gigantisch is dat het gewoon een ‘oorlogsgebied’ leek. Je ziet vaker iets 
op tv en je denkt dan bij jezelf: dat gebeurt bij ons niet. En ineens sta je er 
middenin.

Wat heeft je het meest verbaasd?
Wat me verbaasd/geraakt heeft is, ook in de positieve zin des woords: 
de bereidwilligheid onder de inwoners van de getroffen gebieden. De 
veerkracht en dat mensen voor elkaar klaarstaan, elkaar willen helpen en 
voor elkaar aan het koken zijn en dat die hulp zelfs van verre komt. Het doet 
goed om te zien dat het zo ook kan! Er is zoveel werk verzet in korte tijd. 

Naam:  Peter de Jong
Leeftijd: 48
Werkt bij: PS Calamiteiten
Functie: Operationeel manager 
Bedrijfsleider
Sinds: februari 2021

Bij wat voor soort schades zijn jullie betrokken?
Bedrijfs en particuliere schade (waterschade) als hersteller en recondio
neerder.

Wat was de meest bijzondere, aparte, opvallende schade of 
gebeurtenis? De gastvrijheid en warmte die de Limburgers geven aan 
het personeel dat voor hen werkt. Het personeel wordt echt op handen 
gedragen.

Heb je ervaring met soortgelijke grootschalige calamiteiten?  Nee.

Waar ben je het meest door geraakt?  Dat ondanks het verdriet en het 
trauma van de verzekerden, ze lief en aardig zijn tegen de jongens die het 
werk uitvoeren.

Wat heeft je het meest verbaasd?  De gastvrijheid, ook al komen wij niet 
uit de regio.

Hoe kunnen we een dergelijk schadeproces goed en snel laten verlo-
pen? Men is nog veel in het ongewisse of de schade wel vergoed wordt.

Zou jij bij een volgende calamiteit op dezelfde manier te werk gaan? 
Ja, echter, de impact die deze schade heeft op iedereen, zou ik eerst ons 
personeel willen toespreken en aangeven wat men te wachten staat. Zodat 
bij dit soort grote schades het personeel handvatten heeft om goed het 
werk te kunnen verrichten en de tijd neemt om een praatje te houden met 
de verzekerde. Vaak gaan we er (omdat we schades gewend zijn) te mak
kelijk mee om.

Naam: Ron Heusschen
Leeftijd: 51 
Opleidingen: Bachelor of Business 
Administration aan Hogeschool Zuyd, 
NIVRE opleiding tot RegisterExpert
Werkt bij: KakesWaal BV
Functie: RegisterExpert BrandVaria 
Sinds: maart 2011

Bij wat voor soort schades zijn jullie betrokken? KakesWaal BV be
handelt namens meerdere opdrachtgevers landelijk allerhande soorten 
schades. Voor zowel de particuliere als zakelijke markt zijn wij actief met 
het regelen en vaststellen van schades in de breedste zin. Uiteraard nu druk 
met de waterschades en overstromingen die voortvloeien uit de extreme 
weersomstandigheden van de laatste tijd.  
Voorts zijn wij betrokken bij het vaststellen van schades namens NIVRE 
Calamiteiten & Projecten. Hierbij stellen wij schades vast op grond van de 
Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen. De overstromingen van dit jaar 
vallen nu onder het rampenplan gelet op de ernst van de situatie. Voor veel 
mensen is de regeling een uitkomst nu meerdere verzekeraars geen dek
king bieden. 

Waardoor ben je het meest geraakt? Ik ben tijdens mijn werk de meest 
schrijnende gevallen tegengekomen. Zo had een jong gezin met kleine 
kinderen net maanden hun hele huis verbouwd en keurig op orde. Nu 
stond hun huis als gevolg van de overstromingen volledig onder water.  Ze 
woonden er net en konden direct tijdelijk elders gaan wonen. Dit heeft een 
behoorlijke emotionele en financiële impact op deze mensen.

Wat heeft je het meest verbaasd?
Wat me verder wel verbaast gezien de huidige tijd is de veerkrachtigheid 
van mensen bij dit soort calamiteiten en de bereidheid elkaar te helpen. Ie
dereen biedt hulp aan, of het nu gaat om tijdelijke slaapplaatsen, transport 
of andere hulp. Dit geeft wel een goed gevoel. Verder heeft het me uiter
aard verbaasd welke kracht de natuur heeft.

Welke lessen kunnen we leren uit deze ramp?
Samenvattend denk ik dat we lering moeten trekken uit deze calamiteit. 
De natuur blijkt opnieuw onvoorspelbaar, klimaatverandering speelt een 
rol en deze zaken worden onderschat door met name (lokale) overheden. 
Verzekeraars zullen op de recentelijke calamiteiten hier en wereldwijd moe
ten anticiperen door hun polisredacties opnieuw onder de loep te nemen. 
Regelgevers zullen opnieuw bouwbesluiten moeten beoordelen als die niet 
meer voldoen aan de huidige weersomstandigheden etc.
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BRANCHEORGANISATIE

Risk has the future
De VNAB bestaat 35 jaar in haar huidige vorm. Een bijzonder jaar waarin niet alleen wordt teruggekeken, maar vooral 

vooruit wordt gekeken. Want zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen, zullen er altijd risico’s blijven die verzekerd 

moeten worden. The future has risks. Risk has the future. Maar hoe gaat die toekomst eruit zien? Wat kunnen we nu 

doen om risico’s in de toekomst te blijven verzekeren? Een markt in ontwikkeling vereist een doorlopend aanbod van 

kennisactualisatie. Deskundigheidsbevordering draagt bij aan de verdere uitbouw van de hoogwaardige positie van de 

sector in de internationale arena. Met haar hernieuwde aanbod neemt de VNAB een belangrijke rol in op het gebied van 

kennisvorming en kennisborging. Want zonder kennis geen markt.

Al sinds 2014 maakt onze kennispijler een belangrijk onder

deel uit van de strategie van de VNAB. De ontwikkeling van 

deze strategische pijler heeft de afgelopen jaren geresul

teerd in initiatieven, zoals de tweewekelijkse Lunch & Learns, 

het jaarlijkse VNAB college en de Introducties Coassurantie. 

Zowel de markt als de VNAB hebben de afgelopen jaren na

tuurlijk niet stil gestaan. Zo zien we dat, naast vakkennis, ook 

talent en talentontwikkeling een steeds prominentere rol 

zijn gaan spelen. Het is een marktbrede uitdaging om goede 

(potentiële) professionals te vinden. De enorme ontwikke

lingen op gebieden als innovatie, regelgeving en producten 

vragen om andere kennis en kunde. Daarbij komt dat de 

onbekendheid met de (groot)zakelijke schademarkt groot is 

onder studenten en schoolverlaters. Om in te kunnen blij

ven spelen op de kennisbehoefte van de branche, hebben 

we samen met onze leden en partners de kennispijler herijkt 

en in een nieuw jasje gestoken. Doorontwikkeling van be

staande initiatieven, gecombineerd met nieuwe middelen 

en een nieuw aanbod.

De kracht van oud en nieuw
Met de hernieuwde strategische kennispijler wil de VNAB de 

kwaliteit en efficiency van de (groot)zakelijke verzekerings

markt bevorderen aan de hand van vijf thema’s:

n	 Vakkennis

n	 Branche actualiteiten

n	 Systeemkennis en toepassing

n	 Inspiratie

n	 Arbeidsmarkt en talent

Binnen de thema’s is er natuurlijk plek voor bestaande ini

tiatieven, maar zeker ook voor nieuwe middelen en een 

nieuw aanbod, passend bij de huidige uitdagingen en ont

wikkelingen in de markt. Zo stapte de VNAB vorig jaar nood  

 gedwongen over op online evenementen. Dit heeft ons veel 

nieuwe ervaringen en inzichten opgeleverd. Hybride wer

ken zal voor veel organisaties de nieuwe standaard worden. 

Online vormen van kennisoverdracht zullen daarom zeker 

ook onderdeel blijven uitmaken van het kennisaanbod. Zo 

ook de nieuwe VNAB podcasts die later dit jaar te beluisteren 

zijn.

VNAB ICT-systemen optimaal benutten
Ook de ICTsystemen van de VNAB zijn volop in ontwikke

ling. Het toepassen van de (nieuwe) mogelijkheden die de 

systemen bieden, is essentieel voor de kwaliteit en efficiency 

van de keten. Daarom zijn we, naast de bekende release no

tes en de supportpagina help.vnab.nl, recent gestart met 

het aanbieden van online sessies gericht op systeemkennis 

en toepassing. Zodoende wil de VNAB haar leden nog beter 

ondersteunen bij het optimaal benutten van de systemen.

War on talent
Zoals recent tijdens het VNAB college weer naar voren 

kwam: “In een tijdperk van het algoritme, zijn mensen nog 

nooit zo belangrijk geweest”. Maar het vinden en binden 

van deze mensen is een marktbrede uitdaging. De VNAB 

neemt daarom een centrale en coördinerende rol in bij het 

promoten van de zakelijke schademarkt en de carrièreper

spectieven binnen deze markt. De eerste resultaten zijn al 

zichtbaar. Met veel trots kunnen wij vertellen dat er in sep

tember maar liefst zeven trainees zijn gestart met het Risk 

Insurance Traineeship. Een uniek programma waarmee de 

branche nadrukkelijk én gezamenlijk investeert in het op

leiden van jong talent. Het programma, dat een jaar duurt, 

biedt young professionals een ‘branchebrede’ oriëntatie op 

het verzekeringsvak. Centraal in het programma staan ken

nisontwikkeling, kennisdeling, persoonlijke ontwikkeling en 

werken bij alle schakels in de keten. Tijdens het traineeship 

gaan de deelnemers om die reden aan de slag bij drie ver

schillende organisaties. Een verzekeraar, een makelaar én 

een expertisebureau. Doel is de young professionals te laten 

Hernieuwd kennisaanbod VNAB

n Vakkennis
Onderwerpen en actualiteiten gericht op de branches transport, engineering, 
cyber, varia en brand. Met de tweewekelijkse Lunch & Learns als bekendste 
voorbeeld.

n Branche actualiteiten
Kennis over branchebrede actualiteiten, zoals de impact van de Brexit op de 
sanctiewetgeving.

n Systeemkennis en -toepassing
Kennisdeling over bestaande en nieuwe functionaliteiten van de VNAB ICT
systemen aan de hand van o.a. online opfrissessies, wh@tsnews en flying squads.

n Inspiratie
Inspireren van de markt met branche overstijgende thema’s als innovatie en duur
zaamheid. Met als recent voorbeeld het VNAB college waarin machine learning 
centraal stond.

n Arbeidsmarkt en talent
Initiatieven gericht op zowel de toestroom als de ontwikkeling van nieuw talent. 
Met nieuwe initiatieven als de VNAB onboardingsdag, Match InSurance en het Risk 
Insurance Traineeship.

Denise Heijstek
Manager ledenzaken & marketing | VNAB

Zonder kennis 
geen markt

In een tijdperk van 
het algoritme zijn 
mensen nog nooit zo 
belangrijk geweest

ervaren hoe complex, dynamisch en uitdagend de zakelijke 

verzekeringsbranche kan zijn. Er nemen maar liefst zeven

tien leden en partners deel aan het initiatief.

Naast het aantrekken van nieuw talent, is het voor de bran

che minstens zo belangrijk om ook te investeren in de ont

wikkeling van jong talent. Mooie voorbeelden waarin de 

markt die handschoen ook samen oppakt zijn de Introduc

ties Coassurantie, de recent georganiseerde marktbrede 

onboardingsdag en het mentormentee programma Match 

InSurance. <

Door Denise Heijstek

Allereerste VNAB Risk Insurance Trainees.
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  COLUMN | VERZEKEREN

Door Chantal Deen, OOM verzekeringen

OOM is er voor mensen met ongewone verhalen die gewoon goed verzekerd willen zijn. Van een leven over de grens tot een bijzonder bezit: OOM verzekert het.

Om de op- en afbouwkosten uit te sparen mochten strandpaviljoens – voor het eerst – 
in 2020 overwinteren op het strand.

Alles verandert, niets blijft 
hetzelfde

De pepernoten liggen al eind augustus in de winkels, strandpaviljoens mogen overwinteren op het strand en in februari 

van dit jaar kon je nog een oliebol kopen bij een oliebollenkraam. Een pandemie maakte dat we ons nog bewuster 

werden van het nut van verzekeren, zeker als het gaat om onze gezondheid. Als dit ons tien jaar geleden was verteld, 

hadden we de boodschapper voor gek verklaard. Maar alles verandert en daardoor blijft niets hetzelfde. Dit geldt ook 

voor de verzekeringsbranche. Door die veranderingen zijn ook wij genoodzaakt om de vrijgevallen risico’s, daar waar we 

kunnen, te voorzien van een passende dekking. 

Wereldwijd zijn Nederlanders koplopers als het gaat om het afdekken van 

risico’s in de vorm van verzekeringen. Verzekeringen worden ons niet ‘aan

gesmeerd’, nee wij kiezen hier toch echt zelf en vooral vrijwillig voor. De 

angst sloeg ons dan ook om het hart toen het coronavirus zijn intrede deed 

en verzekeraars terugtrekkende bewegingen maakten. Reisverzekeraars 

dekken geen medische, coronagerelateerde kosten in het buitenland. Een 

annuleringsverzekeraar krijgt te maken met corona als zeker voorval en is 

genoodzaakt dit op te nemen in de uitsluitingen. Als de strandpaviljoens in de 

winter op het strand blijven staan, wie gaat dat dan verzekeren?

Dekkingen herzien
Alle ‘zekerheden’ gingen op de schop en als nicheverzekeraar moesten ook 

wij onze dekkingen herzien. Want verzekeren willen we, maar wat wel en wat 

niet en hoe weten we hoe het uit gaat pakken?

De eerste verzoeken die we binnenkregen waren verzoeken voor uitstel van 

betaling van de premie. Hier ging het vooral om horecaondernemers die hun 

jarenlange passie in rook op zagen gaan als ze niet snel konden besparen op 

kosten. Ook aspirant wereldreizigers stelden hun ‘ik vertrek’ nog even uit. In 

het begin van deze pandemie was er zoveel onzekerheid, dat waren we niet 

gewend. Toen we de eerste schrik goed en wel te boven waren, moesten we 

snel schakelen naar het ‘nieuwe normaal’.

Het ‘nieuwe normaal’ bestond in het begin uit het toekennen van uitstel 

van betaling zonder extra kosten. We lieten polissen gratis sluimeren tot de 

wereldreiziger klaar was voor vertrek. We zorgden samen met andere ver

zekeraars, vliegtuigmaatschappijen, het ministerie van Buitenlandse Zaken 

en reisorganisaties voor de terugkeer van circa 20.000 reizende Nederlan

ders. Een dergelijke samenwerking was niet eerder voorgekomen. Naast alle 

mogelijke vormen van coronacoulance betalingen of regelingen, kwamen 

er ook nieuwe kosten op ons af. De verzoeken om kosten van een quaran

taineverblijf in een hotel, in het land van bezoek, te dekken waren ineens 

aan de orde van de dag. PCR/coronatesten moesten voor vertrek naar het 

buitenland worden afgenomen. Preventief is wat anders dan medisch nood

zakelijk, we werden flink op de verzekeringsproef gesteld. Alles verzekeren 

bleek een onmogelijke opgave in een tijd waar de bron van al het kwaad 

geen onzeker voorval meer was.

Doekje voor het bloeden
Zoals dat gaat bij nieuwe dingen, leerden we gaandeweg steeds beter in

schatten wat reëel was om te verzekeren en wat niet. Neem nou de strand

paviljoens, die mochten voor het eerst, in 2020, overwinteren op het strand 

om de op en afbouwkosten uit te sparen als doekje voor het maandenlange 

bloeden vanwege de gesloten deuren. Heel tof, maar wie gaat dat verze

keren? Wij hebben samen met gemeenten, brandweer en politie goed ge

keken naar de potentiële risico’s en de beslissing genomen de dekking te 

verlengen in de winter. Natuurlijk was dat spannend. De winter is nou een

maal geen zomer en de weersomstandigheden kunnen onstuimig zijn. Nu 

zijn we blij dat we het risico hebben aanvaard, zijn we weer een ervaring 

rijker. Die leerschool kunnen we nu direct verzilveren want ook dit jaar zullen 

strandpaviljoens weer overwinteren op het strand. Veel smaken voor verze

keringsaanbieders die deze risico’s willen afdekken, zijn er niet. Dat maakt 

het lastiger voor de eigenaren van een strandpaviljoen. Wij bieden wel dek

king voor de winterperiode, maar stellen daar de voorwaarde aan dat ze ook 

bij ons verzekerd zijn in de zomer. 

 

Wereldwijd ziektekosten verzekeren
Wij verzekeren ook ziektekosten wereldwijd, dat doen we al jaren dus waar

om nu niet?!

Ondanks de uitsluiting van corona op de reisverzekering wilden veel Neder

landers toch verzekerd zijn tegen medische, coronagerelateerde kosten in 

het buitenland. Daar kwamen wij in beeld. Wij verzekeren ziektekosten we

reldwijd, ook in landen waar een negatief reisadvies voor geldt. Dat doen 

we al jaren dus waarom nu niet. Natuurlijk moedigen wij geen onverant

woord reizen aan, maar wat als je moeder, die in het buitenland woont, 

ernstig ziek wordt of erger, komt te overlijden. Dan wil je maar één ding, 

zo snel mogelijk daar zijn. Maar ook daar wil de Nederlander verzekerd 

zijn van dekking. Misschien nu wel meer dan ooit zijn we als volk ons be

wust van de kosten die we zelf moeten betalen als je verzekeringen niet 

op/in orde zijn.

Er komt een postcoronatijd aan. Is ons verzekeringslandschap dan voor

goed veranderd? Wij denken van wel. Er is meer dan ooit behoefte aan ze

kerheid. Onze les is snel acteren in een constant veranderend landschap. 

Dat vakantiegangers nu weer gewoon op een reisverzekering hun medi

sche kosten kunnen claimen in een land met code oranje, juichen wij al

leen maar toe. De strandpaviljoens ook dit jaar laten overwinteren op het 

strand? Doen! Wat ons rest is de flexibiliteit om mee te bewegen met de 

klant en oog te blijven houden voor nieuwe risico’s en daarbij passende 

oplossingen.

Onze oorsprong is onze voorsprong
Onze voorsprong in deze crisis is de oorsprong van ons bedrijf. Wij zijn 

tijdens de Tweede Wereldoorlog gestart als dé verzekeraar voor het ver

zekeren van oorlogsschade. Dat de schade kwam, wisten we wel. Alleen 

niet wanneer. Deze crisis is natuurlijk niet te vergelijken met de Tweede 

Wereldoorlog, maar de kans op schade misschien wel net zo groot en net 

zo zeker. Wij tekenen de lessen die we hebben geleerd op en veranderen 

onze kijk op verzekeren. Het ‘nieuwe’ verzekeren is hier. De input van de 

klanten is groter dan ooit en een nieuwe crisis ligt altijd op de loer. Wen 

er maar vast aan.
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Asbestaansprakelijkheid voorkomen is beter dan genezen

De onderschatte impact 
van asbest

Toen Yvonne Waterman aansprakelijkheids- en arbeidsrecht studeerde, was werkgeversaansprakelijkheid nog een 

ondergeschoven kindje. Omdat er zo weinig over bekend was besloot zij op juist dat onderwerp af te studeren. Enkele 

jaren later, op vrijdag 13 november 2009, promoveerde zij zelfs op het proefschrift ‘De aansprakelijkheid van de werkgever 

voor arbeidsongevallen en beroepsziekten’. Velen willen vrijdag de 13e  liever overslaan. Voor haar markeert deze dag juist 

een mooie start van een glansrijke carrière. Want inmiddels heeft Yvonne een gevestigde naam als het gaat om (asbest-)

aansprakelijkheidsrecht, een onderwerp dat als een rode draad door haar carrière loopt. Haar drijfveer om zich zo te 

verdiepen in asbestaansprakelijkheid? Helpen om de wereld beter, veiliger en gezonder te maken. Wij vroegen Yvonne een 

bijdrage te leveren over asbestaansprakelijkheid.

In dit artikel geef ik een kijkje in een bijzondere juridische 

‘keuken’: de mijne, Waterman Legal Consultancy (WLC). 

WLC is een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in 

twee onderwerpen: beroepsziekterecht en alles dat asbest 

betreft, zowel landelijk als mondiaal. In dit artikel zal ik mij 

vooral beperken tot asbest. Dit ene woordje omvat een scala 

aan juridische aspecten: denk aan letselschade, productaan

sprakelijkheid, verborgen gebreken in gebouwen, veiligheid 

op de werkplek, contracten, communicatie met de media et 

cetera. Daarnaast heb ik, volledigheidshalve, nog twee an

dere petten op: die van voorzitter van de stichting Expertise 

Centrum Asbest & Vezels (ECAV, nationaal actief ) en de stich

ting European Asbestos Forum (EAF, internationaal actief ). 

Dat is een handige combinatie. 

Waarom asbest? Ik kan u verzekeren dat er nauwelijks iets 

te vinden is dat zozeer op het snijvlak ligt van wetenschap, 

techniek, innovatie, gezondheid, maatschappij en recht als 

asbest. Voor een jurist is het een geweldige uitdaging om 

altijd op het scherp van de snede te mogen werken, altijd in 

juridisch ‘frontier’ gebied. 

Asbest en asbestgerelateerde ziekten
Eerst even iets over asbest zelf. Asbest is een mineraal dat 

wereldwijd van nature voorkomt op tal van locaties. In Eu

ropa bijvoorbeeld in de Scandinavische landen, Griekenland 

en Italië; maar ook in landen als Canada, Amerika, Oekraïne, 

China, Indonesië, Brazilië en Zimbabwe. In de laatste vijf 

landen wordt nog steeds enthousiast asbestmijnbouw ge

pleegd, waarmee ZuidAmerika en Azië van asbest worden 

voorzien. Het besef van de gezondheidsrisico’s van asbest 

is daar nog ver te zoeken onder de bevolkingen die arm en 

slecht geïnformeerd zijn.  Het maakt hen des te meer vat

baar voor de reclames van asbestbedrijven die asbest graag 

afschilderen als het favoriete product van James Bondachti

ge acteurs en moderne, verantwoordelijke huisvaders. 

Nederland is in de naoorlogse decennia een van de groot

ste asbestimporteurs en verwerkers ter wereld geweest; 

met als consequentie dat wij, omgerekend naar de omvang 

van onze bevolking, ook tot de ernstigste getroffen landen 

behoren in termen van asbestkanker incidentie – terwijl wij 

niet eens over asbestmijnen beschikken. Dat wij in die zin 

een bijzondere positie innemen beseffen wij zelf niet, maar 

de rest van de wereld wel degelijk. 

Onderzoek naar orale consumptie 
van asbest
Naarmate de wetenschappelijke inzichten over asbest ver

beteren, blijkt dat de lijst van asbestgerelateerde ziekten 

steeds langer wordt. Vroeger werd vooral gedacht aan de 

dodelijke trits: asbestose (1930), mesothelioom (‘asbest

kanker’, 19601963) en longkanker (19491953). Tijdens een 

internationaal asbestcongres van het EAF in 2015 vertelde 

de voormalige US viceSurgeon General Dr. Richard Lemen 

dat er een duidelijk causaal verband bestaat tussen asbest 

en bijvoorbeeld larynxkanker (2006) en baarmoederkanker 

(2009). Ook is er een ernstig vermoeden van causaal ver

band inzake colorectale kanker, maagkanker, retroperitone

ale fibrose en belemmeringen van de luchtwegen. Gelet op 

deze wetenschappelijke ontwikkelingen gaat de Nederland

se Gezondheidsraad onderzoek doen naar de gezondheids

risico’s van de orale consumptie van asbest (eten, drinken), 

want inmiddels is wel duidelijk dat asbestvezels schadelijk 

zijn, ongeacht hoe zij het lichaam binnenkomen. 

Wat voor aansprakelijkheidsrechtelijke gevolgen zou dit 

kunnen hebben voor bijvoorbeeld beheerders van waterlei

dingen van asbestcement die in Nederland nog schering en 

inslag zijn? Hadden zij al decennia geleden kunnen weten 

dat hier een ernstig gezondheidsrisico bestaat en zo ja, had

den zij daar actief op moeten reageren door toentertijd al de 

waterleidingen te vervangen? Stel dat blijkt dat asbesthou

dende waterleidingen inderdaad tot bijvoorbeeld maagkan

kers leiden, accepteren wij dan als maatschappij een aantal 

asbestslachtoffers daardoor of gaan wij over tot vervanging 

– een ongelooflijk kostbare onderneming op landelijke 

schaal? De eerste vragen inzake aansprakelijkheid zijn altijd: 

wanneer wist of behoorde de aangesproken partij van het 

risico te weten en waar blijkt dit uit? Waarna andere lastige 

vragen volgen, bijvoorbeeld: hoe groot is de kans op ziekte 

en wat is de bezwaarlijkheid van de te nemen maatregelen? 

Mr. dr. Yvonne Waterman, voorzitter van de Stichting Expertise Centrum Asbest & Vezels en oprichter en 
voorzitter van de Stichting European Asbestos Forum: “Nederlandse statistische bronnen gaan uit van zo’n 
1.400 dodelijke asbestslachtoffers per jaar. Volgens mondiale topspecialisten ligt het totaal aantal asbest-
slachtoffers echter op circa 4.671 per jaar.” 

Chrysotiel (wit) asbest, zo mooi kan dit gevaarlijke mineraal zijn…                                                                                                                                                                                 (copyright Tony Rich, Asbestorama)

Door  Yvonne Waterman
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BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Ik voorzie een moeilijke discussie die al lang is vermeden en 

waar waarschijnlijk geen haast mee wordt gemaakt. 

De maatschappelijke impact van asbest
Ook het besef van de maatschappelijke betekenis van as

best groeit. Terwijl de Nederlandse statistische bronnen als 

het CBS en het Instituut Asbestslachtoffers uitgaan van circa 

1.200 tot 1.400 dodelijke slachtoffers per jaar, waarbij vele 

asbestziekten buiten beschouwing worden gelaten, schat

ten mondiale topspecialisten in dat het totaal aantal slacht

offers circa 4.671 per jaar moet zijn, zoals aangetoond in het 

gezaghebbende artikel ‘The Global Asbestos Disaster’ (2018) 

van professor Jukka Takala (voorzitter van de International 

Commission on Occupational Health) e.a. Zo blijkt de ver

houding van mesothelioom ten opzichte van asbest gerela

teerde longkanker bijvoorbeeld 1:5 te zijn, waar Nederland 

nog uitgaat van 1:1. 

Ter vergelijking: ieder jaar vallen er ongeveer 680 verkeers

doden in Nederland. Op aandringen van de stichting ECAV 

heeft deze discrepantie nu de aandacht van de overheid, in 

de hoop dat een beter inzicht in de statistische feiten zal lei

den tot meer beleidsmatige aandacht voor deze trieste situ

atie. Duidelijk is wel dat er veel meer asbestslachtoffers zijn 

dan gedacht en dat velen van hen in stilte lijden. 

Asbestslachtoffers: een benarde positie
De slachtoffers van asbestos en mesothelioom kunnen aan

kloppen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), dat zich 

inspant om namens hen een schadevergoeding van de aan

sprakelijke werkgever te krijgen. In meer dan de helft van 

de gevallen lukt dit niet. De meeste slachtoffers komen wel 

in aanmerking voor een TAS of TNSuitkering van € 21.847,

(2021). Dat is niet veel voor een mensenleven. 

Opmerkelijk is dat deze uitkering het effect heeft dat slacht

offers weg worden gehouden van de rechter. Indien zij 

namelijk het bedrag op hun bankrekening hebben gehad, 

komen zij niet meer in aanmerking voor toevoeging en 

moeten een advocaat dan zelf betalen. Winnen zij de zaak, 

dan moeten zij de uitkering terugbetalen aan de overheid. 

Helaas is de kans dat een asbestslachtoffer een rechtszaak 

tegen (typisch) zijn werkgever wint erg gering. Er wordt 

überhaupt nog maar héél weinig geprocedeerd in dit soort 

zaken en de werknemer verliest het vaak. Dit komt door 

twee juridische problemen. Ten eerste, verjaring: wanneer 

de werknemer dertig jaar na zijn asbestblootstelling ziek 

wordt, is zijn vordering in principe al verjaard. De mediaan 

voor diagnose is 39 jaar na blootstelling… Daar valt nog wel 

een mouw aan te passen dankzij het Van Hese/De Schelde

arrest van de Hoge Raad, indien het slachtoffer in ieder ge

val zelf voortvarend is geweest met zijn claim én er verze

keringsdekking bestaat. Maar dat laatste is steeds minder 

het geval: na de invoering van de claims madeverzekering 

rond de eeuwwisseling hebben vele bedrijven hun oude po

lissen weggegooid (die dekking boden) en weten daar nu 

niets meer van. Daar komt bij dat de werknemer deze twee 

punten wel voor de rechter moet aanvoeren; en verreweg de 

meesten bedanken daarvoor. Zij krijgen dus, afgezien van 

het TASschijntje, niets. 

Het tweede probleem is dat het voor slachtoffers van asbest

ziekten – en wat dat betreft ook vele andere beroepsziekten 

– te moeilijk is gemaakt om het causaal verband tussen hun 

dodelijke ziekte en de werkplek aan te tonen. De feiten lig

gen sowieso al in een ver verleden van dertig, veertig jaar 

geleden. Daarnaast moeten zij aantonen dat zij daadwer

kelijk, helder, bepaalbaar en in relevante mate zijn blootge

steld aan asbest (voor de juristen onder u: de Zeven Juni

arresten van 2013). Die lat ligt in de praktijk veel te hoog. Om 

een voorbeeld te geven: een Rhedense zwembaddirecteur 

procedeerde tegen zijn werkgever omdat hij geruime tijd 

op de werkplek was blootgesteld aan asbest. Dat stond vast. 

Zijn asbestkanker (mesothelioom, monocausaal) stond ook 

vast, evenals de schending van de zorgplicht van de werkge

ver. Toch werd zijn vordering door de Hoge Raad afgewezen 

in 2018: omdat zijn aangetoonde en erkende blootstelling 

in verhouding tot zijn levenslange, ‘natuurlijke’ blootstelling 

aan asbest in de buitenlucht niet voldoende groot was om 

in ‘relevante mate’ een causaal verband te scheppen met de 

werkplek. De vraag rijst dan, onder welke omstandigheden 

een asbestslachtoffer nog wel met succes tegen zijn werk

gever kan procederen. Bij multicausale ziekten, zoals asbest 

gerelateerde longkanker, is succes dan bijna ondenkbaar. Ik 

zie dat ook terug in de jurisprudentie: bijna niemand begint 

daar nog aan. Deze asbestslachtoffers blijven geheel met de 

schade zitten. De preventieve werking van het aansprake

lijkheidsrecht is daar wel erg ver te zoeken. 

Aansprakelijkheidsperikelen 
Asbest veroorzaakt ook kommer en kwel op andere manie

ren. Bekend is het probleem van de asbestdaken die, in ge

val van brand, de wijde omgeving kunnen vervuilen; denk 

aan de grote asbestbranden van Wateringen en Roermond, 

die de betreffende gemeenten (en dus ook hun burgers) 

vele miljoenen euro’s herstelkosten hebben gekost. Het zal 

niet verbazen dat de discussies over de aansprakelijkheid en 

dekking voor de schade bij zulke branden behoorlijk pittig 

kunnen zijn! 

In mijn praktijk kom ik ook veel gevallen tegen van asbest 

als verborgen gebrek in gebouwen of wanneer een asbest

inventariseerder door saneerder beschuldigd wordt niet alle 

aanwezige asbest (tijdig) te hebben opgemerkt: wie zal de 

kosten betalen, de vertragingsboetes, herstel, reputatie

schade et cetera? Ook bij onderhoud kan er veel mis gaan: 

denk aan verborgen asbestisolatie in de spouwmuren, as

besthoudende standleidingen in flatgebouwen, asbesthou

dende vloerzeilen die door de goed bedoelende huurder 

door de hele trappenhal van een flat wordt getrokken…  

Recent had ik een bijzondere verjaringskwestie, waarvoor ik 

diep moest graven in de Parlementaire Geschiedenis.

Mijn favoriete asbestkwestie heeft betrekking op de aan

sprakelijkheid voor producten die met asbest zijn vervuild. 

Dan is het nodig om aan te tonen dat de producent wist of 

behoorde te weten dat zijn producten met asbest zijn ver

vuild. Vaak is daar doortastend speurwerk voor nodig. Zo 

bleek enige jaren geleden de grondstof van vervuild straal

grit waarschijnlijk uit Oekraïne te komen, een land waar 

geen asbestverbod geldt. Talloze werkplekken over het hele 

land moesten toen wekenlang worden stilgelegd en gesa

neerd, civiele vertragingsboetes werden opgeëist, kortom 

veel trammelant en voor honderden miljoenen euro’s aan 

schade. In de vele aansprakelijkheidsgeschillen die hieruit 

voortkwamen, wisten diverse bedrijven hun aansprakelijk

heid jegens bedrijfsmatige afnemers heel vergaand te be

perken door scherpe algemene voorwaarden te hanteren. 

Daar heb ik zeker veel van geleerd!
Ondanks het Nederlandse asbestverbod, komt het nog ver

rassend vaak voor dat asbest toch in Nederlandse produc

ten zit. Ik herinner aan een uitzending van EenVandaag in 

samenwerking met ECAV (eind 2020), waarin werd gesteld 

dat HEMA talkhoudende makeup verkocht met asbestver

vuiling. Talk en asbest lijken mineralogisch veel op elkaar en 

zijn daardoor ook vaak vermengd, een ongelukkige com

binatie. (Denk aan de Johnson & Johnson rechtszaken over 

talkhoudende babypoeder in de Verenigde Staten!) Interes

sant is dat de vraag of de producent dit kon weten, in be

langrijke mate werd bepaald door de mondiale stand van 

de techniek van microscopie en de stateoftheart manier 

waarop asbestmonsters in het laboratorium worden gepre

pareerd. Dit maakt alle verschil van de wereld ten aanzien 

van de aansprakelijkheid: want bij achterhaalde technieken 

waarbij het asbest niet aan het licht komt, kan de produ

cent gemakkelijker volhouden dat er ‘dus’ geen asbest in zit,  

want hij ‘ziet niets’. Zo volg ik ook dit soort innovatieve mi

croscopietechnieken op de voet.  

Vele cosmeticabedrijven hebben geleerd van de vele duizen

den rechtszaken die tegen Johnson & Johnson zijn gevoerd 

en waarbij deze tot miljarden dollars schadevergoedingen is 

veroordeeld: zij stappen over op niettalkhoudende grond

stoffen. Zelf houd ik mijn cliënten ook graag voor: aanspra

kelijkheid voorkomen is beter dan genezen. 

Nieuwe manieren om asbest te vernietigen
Wat buitengewoon belangwekkend en mooi is om te ver

melden, is dat in de laatste jaren wereldwijd diverse technie

ken zijn ontwikkeld om asbest te ‘denatureren’. Dit betekent 

dat het onschadelijk kan worden gemaakt en daarna als 

veilig vulmiddel in bijvoorbeeld cementen producten kan 

worden gebruikt. Dat scheelt zowel veel stort als CO2: een 

prachtige invulling van de circulaire economie. Dit is een on

derwerp waar ik wereldwijd geregeld presentaties over geef 

en bedrijven en overheden over adviseer. Met asbest kom 

je nog eens ergens… Wellicht hierover een volgende keer 

meer! <

Over mr. dr. Yvonne Waterman

Yvonnes loopbaan begon in de letselschadeadvocatuur. 
Als advocaat lag haar focus vooral op het medische letsel
schade en productaansprakelijkheidsrecht in het algemeen, 
tabak en asbestaansprakelijkheidsrecht in het bijzonder. Zij 
richtte in 2008 haar eigen juridisch adviesbureau op, genaamd 
Waterman Legal Consultancy (WLC). En ook als jurist focust zij 
zich op de rechtsgebieden (asbest)aansprakelijkheidsrecht en werkgeversaansprake
lijkheidsrecht. Sterker nog, als enige jurist in Europa houdt zij zich bijna fulltime bezig 
met asbestaansprakelijkheid in de ruimste zin des woords: van productaansprakelijk
heid, tot verborgen gebreken in gebouwen, beleid, wetgeving en bewustwording. Haar 
bedrijf biedt advies op topniveau bij geschillen rondom asbestkwesties, maar geeft 
daarnaast ook praktische adviezen over preventie van asbestclaims en het opstellen 
van een asbestbeleid. 

Ze geeft tevens cursussen aan onder andere advocaten, HRmanagers en rechters  
over onderwerpen als werkgeversaansprakelijkheid, beroepsziekten en asbestaan 
sprakelijkheid. 
In 2014 richtte Yvonne het platform Asbest & Recht op, een platform voor experts in 
asbestrecht en asbestgerelateerde kwesties dat een volledige juridische en praktische 
oplossing biedt voor alle denkbare asbestperikelen. 

Daarnaast is Yvonne voorzitter van de Stichting Expertise Centrum Asbest & Vezels en is 
zij bovendien oprichter en voorzitter van de Stichting European Asbestor Forum. Vanuit 
die hoedanigheid organiseert zij vanaf 2015 jaarlijks een vooraanstaand internationaal 
asbestcongres, waar alle mogelijk asbestgerelateerde onderwerpen – van nieuwe tech
nologieën tot juridische repercussies – samenkomen. 

Helpen om de wereld beter, 
veiliger en gezonder te maken

Onschadelijk gemaakt asbest 
als invulling van de circulaire 
economie 

Asbest zit verrassend vaak nog in 
Nederlandse producten
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Hoe een uitvinder in de verzekerings-
wereld terechtkwam

De tachtigjarige Willem van Holland studeerde Werktuigbouwkunde aan de HTS en was eigenlijk niet van plan om ooit de 

verzekeringen in te gaan. Na het doen van een aantal uitvindingen en bedrijfsleider te zijn geweest bij diverse fabrieken 

in Duitsland belandde hij toevallig in de wereld van technische verzekeringen. En ondanks het feit dat Willem nog niet een 

examen in het assurantievak heeft afgelegd, begon hij op zijn zestigste voor zichzelf als schade-expert en risicomanager 

onder de naam Van Holland Expertise.

In het praktijkjaar van HTS Werktuigbouwkunde werd Willem door o.a. een 

Nederlands ingenieursbureau naar de Bondsrepubliek uitgezonden. Daar 

bezocht hij meerdere fabrieken waar met een simpel maar arbeidsintensief 

proces houtwolcementplaten gemaakt werden. “De gevulde vormen wer

den op elkaar gestapeld en zodra de stapel vol was, moest het transport 

Willem van Holland

Willem van Holland begon op zijn zestigste voor zichzelf als schade-expert en risicomanager onder de naam Van Holland Expertise.

van de aankomende vormen gestopt worden om de stapel omhoog te tillen 

en weg te transporteren. Met een van deze fabrieken bleef ik in contact en 

werkte ik aan het automatisch stapelen en persen van de gevulde vormen. 

Dit lukte en er werd een patent verleend.” Reden om daar na zijn studie en 

diensttijd in dienst te treden als bedrijfsleider.

  JONG GELEERD OUD GEDAAN 

Door: Helena Broekema
Fotografie: Arend Lindt

Een spannende en scheppende bezigheid
Na een prachtige loopbaan als bedrijfsleider bij verschillende fabrieken in 

Duitsland werd Willem door een industrieel gevraagd zijn rechterhand te 

worden. “Een flamboyante man, bijna twee meter lang, veel humor en een 

enorme werklust. Wanneer het kantoorpersoneel naar huis ging, ontvin

gen wij zakenrelaties in ons tot kantoor omgebouwde boerderij of in een 

restaurant. Het werd altijd laat en op zaterdag werd er gejaagd of tot het 

middaguur gewerkt.” Het bedrijf beschikte over een vijftal binnenhavens en 

tientallen binnenvaartschepen die o.a. door de nauwe kanalen als het Dordt

mundEemskanaal en het Mittellandkanaal voeren. “Daarbij was regelmatig 

sprake van schade en zo ben ik in aanraking gekomen met de verzekerings

wereld. Wanneer ik niet in de technische verzekeringen was beland, zou ik 

weer in de procesindustrie of machinebouw zijn gegaan. Met name het ont

werpen is niet alleen een spannende, maar ook een scheppende bezigheid. 

Je kijkt hoe een productieproces verloopt, hoe zwaar de lichamelijke arbeid 

is en je zoekt naar een oplossing. Je maakt iets dat nog niet bestaat.”

De terugkeer naar Nederland
In die tijd leerde Willem ook zijn jonge Nederlandse vrouw kennen. “In Duits

land kwam ze in een totaal andere wereld terecht en ze miste haar vrien

dinnen uit Nederland. Het tempo op haar werk als ‘operationsschwester’ 

lag zo hoog dat ze maar halve dagen kon werken. Mijn chef probeerde het 

haar wel naar haar zin te maken. Ze ging vaak mee op dienstreis, de chauf

feur ging met haar winkelen en ze kreeg bloemen of cadeautjes wanneer ik 

laat thuis kwam.” Desondanks besloot Willem iets ‘Heim ins Reich’ te gaan 

zoeken. Door een Hamburgse Cascoverzekeraar, Albingia Versicherungsge

sellschaft, werd Willem gevraagd als ‘Direktionsbeauftragter’ in Amsterdam 

te gaan werken. “Eigenlijk had ik niet eerder het plan gehad om in de ver

zekeringen te gaan werken, maar de liefde voor mijn vrouw deed mij naar 

Nederland terugkeren.”

De werksituatie bij Van Holland Expertise was anders dan bij Albingia en 

Guardian Royal Exchange. De risicobeoordeling, polis onderschrijving, scha

deexpertise en afwikkeling waren bij Van Holland Expertise allemaal in één 

en dezelfde hand. “Samen met de makelaar had ik direct contact met de ver

zekerde en bij schade had de verzekeraar met dezelfde personen te maken. 

Dit kwam de uitleg over de intentie van de clausules ten goede.”

Blijvende herinneringen
Willem kan veel schades noemen waaraan hij goede herinneringen heeft. 

“Als risicomanager word ik meestal pas gevraagd nadat de schade al is afge

wezen en een advocaat er ook geen zaak meer inziet omdat de vermeende 

oorzaak een uitsluiting rechtvaardigt. Het is dan zaak om de gerapporteerde 

oorzaak nog eens op de pijnbank te leggen. Wanneer een schadeoorzaak in 

een uitsluiting resulteert, kan het best zijn dat er bijvoorbeeld geen sprake is 

van een uitgesloten ontwerpfout, maar van een gedekte constructiefout. Zo 

was er recent nog een miljoenenschade die een makelaar als niet gedekt be

schouwde. Ik heb de polisvoorwaarden goed uitgelegd en de schade werd 

gedekt en betaald. De polisvoorwaarden zijn daarna veranderd. Dat is een 

van de mooiste dingen die ik in mijn vak als schadecorrespondent heb be

reikt. Het ijzer moet gesmeed worden wanneer het heet is en dat moment 

biedt zich aan na een goede schadeafwikkeling. Dat is het moment om een 

nieuwe zaak aangeboden te krijgen.”

Afwisselende werkzaamheden
Een groot vooroordeel over verzekeringen is dat het saai is en gepaard gaat 

met veel administratief werk. Willems ervaring is dat het juist afwisselend 

werk is. “Een van mijn hobby’s is zeezeilen. Ik behandelde eens een zaak van 

een Nederlandse zakenman in New York die zijn zeilschip door een ervaren 

schipper en matroos wilde laten overvaren naar Curaçao. Een paar dagen na 

vertrek bleek er gas uit de gasuitlaatleiding te lekken. Hierdoor werd het 

verblijf onderdek met een draaiende motor onaangenaam. De stemming op 

het schip werd nog slechter toen in de buurt van de Bermudadriehoek de 

stuurkabel brak. Gelukkig was er een reserve stuurkabel aan boord, maar 

mede door de beperkte ruimte in het smalle achterschip lukte het niet de 

kabel om het roerkwadrant te bevestigen. Het schip was stuurloos. Er was 

een noodroer aan boord in de vorm van een houten helmstok, maar ook 

die brak na een paar uur af. Het schip was opnieuw stuurloos en de weers

omstandigheden werden heftiger. De schipper besloot een SOS bericht de 

ether in te sturen en na een paar uur stopte een olietanker om de beman

ning aan boord te nemen. 

Het schip was via een Hamburgse makelaar verzekerd bij een voormalig 

OostDuitse verzekeraar. Deze werd ingelicht en na enkele dagen werd het 

schip gelokaliseerd door een Cubaanse visser. Hij kreeg overeenstemming 

met de verzekeraar om het schip op sleeptouw te nemen, maar raakte de 

sleep kwijt. Later probeerde een andere visser de sleep vast te maken, waar

bij een matroos verdronk. Na een paar weken werd het schip, met gescheur

de zeilen en nog steeds drijvend, voor het laatst door een vliegtuig gezien. 

De verzekeraar weigerde een total loss uit te keren want het schip was niet 

Je maakt iets dat nog niet 
bestaat

Deze EngelsDuitse verzekeraar had via Mees en Zoonen Rotterdam de op

dracht gekregen de technische verzekeringen van de Kerncentrale in Borsse

le af te sluiten. Het zou daarom beter zijn als er in Nederland een aanspreek

partner gestationeerd was. “En voordat ik het wist waren er vijfentwintig 

dienstjaren verstreken. Kort daarna werd de Guardian Royal Exchange ver

kocht en dat was voor mij de reden om op mijn zestigste zelfstandig ver

der te gaan als schadeexpert en risicomanager.” Helaas heeft dat ook een 

nadeel, want Willem mist naast de dank van de verzekerde ook wel eens het 

applaus van collega’s. “Wat ik nog meer mis zijn de regelmatige feesten in 

technisch verzekeringsland, zoals de haringparty, Kerstfeest op De Hooge 

Vuursche, lezingen en borrels.”
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  JONG GELEERD OUD GEDAAN 

Willem van Holland was nooit van plan om in de verzekeringen te gaan werken.

zeewaardig, onderbemand, de motor was niet in orde, het noodroer verrot 

enzovoort. Ik kreeg toen de opdracht de schade onder de polis te manoeu

vreren. Uiteindelijk werd 90% van het verzekerde bedrag geboden. Voor een 

poging om die laatste 10% te incasseren hadden we naar Hamburg moeten 

reizen, dus de verzekerde nam het aanbod van 90% aan.”

Veranderingen op de werkvloer
In de loop der jaren is er veel veranderd in verzekeringsland. “Vroeger be

zochten we het toekomstige slagveld en kregen we alle informatie die we 

voor de risicobeoordeling nodig hadden. We maakten een risicobeoordeling 

en kwamen binnen een paar dagen met de offerte. Deze werksituatie kom je 

nog maar weinig tegen. Vandaag de dag gaan de presentatie van het risico 

en de onderhandelingen over de condities veelal via het computerscherm.”

Met zijn jarenlange ervaring weet Willem precies wat hij graag anders zou 

willen zien op de werkvloer. “Toekomstige polis onderschrijvers, maar vooral 

schadeexperts, moeten niet direct van de schoolbanken de technische ver

zekeringen in gaan. Mijn chef in Hamburg nam uitsluitend ‘gestandene Män

ner’ aan. Mannen met praktijkervaring, die op niveau en met zelfvertrouwen 

met de verzekerde kunnen onderhandelen. Het verbaast me dat nieuwelin

gen bij verzekeraars erg snel een grote verantwoordelijkheid krijgen, zonder 

eerst een jaartje mee te lopen met een oude rot in het vak. Jongeren moeten 

leergierig zijn en zin in het werk hebben. De kennis en kunde van de experts 

in de technische verzekeringen zijn mede door toedoen van het NIVRE op 

een hoog niveau gebracht. Zelf heb ik bij mijn eerste baan weken van tachtig 

uur gemaakt en kreeg ik op de zondagen les van een oude vriend van mijn 

werkgever. 

Daarnaast zou ik graag zien dat de verdeling van de winst tussen de aan

deelhouders en de werknemers verandert. Dit maakt alle werknemers meer 

betrokken bij het resultaat.” <

Jongeren moeten leergierig 
zijn en zin in het werk 
hebben
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CRAWFORD & COMPANY NEEMT 
BOSBOON EXPERTISE GROUP OVER

Crawford & Company® (NYSE: CRDA en CRDB) heeft schadeexpertisebu

reau BosBoon overgenomen. Deze overname ondersteunt het strategische 

doel van Crawford om zijn marktpositie te versterken in alle gebieden 

waarin Crawford actief is. Het huidige managementteam van BosBoon be

staat uit Mathy Boon, Herman van der Bos en Twan Meulendijks. Zij blijven 

verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing van BosBoon. 

Geplaatst op 04-10-2021

Luc Reijrink, Twan Meulendijks, Mathy Boon, Niels de Kock (Crawford & Company), 
Joel Schenk (Crawford& Company), Herman van der Bos en Herman van Velsen.

MGF INVESTEERT IN LETSELSCHADE-
BUREAU KLOPPENBURG

RIVEZ ASSURANTIËN & RISICOBEHEER 
EN ZUIDERHUIS ASSURANTIËN 

SAMEN VERDER

MGF, een investeringsfonds dat kapitaal, kennis en ervaring verstrekt aan 

groeiende bedrijven, brengt groeikapitaal in bij Letselschadebureau Klop

penburg, een vooruitstrevende speler op de Nederlandse letselschade markt 

die belangen behartigt van letselschadeslachtoffers. De onderneming kan 

hiermee versneld groeien middels buy & build. 
Geplaatst op 04-10-2021

Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV en Zuiderhuis Assurantiën BV bun

delen vanaf 1 januari 2022 hun krachten. Beide bedrijven zijn allround 

assurantieadviesbedrijven voor particulieren en bedrijven en leveren 

daarnaast financiële diensten op het gebied van hypotheken en pensioen. 

De nieuwe combinatie in het Söderberg & Partners netwerk is goed voor 

zo’n 20 miljoen euro omzet en telt na de samenvoeging 170 medewerkers. 

Geplaatst op 05-10-2021

SOCOTEC HEEFT HANSELMAN GROEP 
OVERGENOMEN

GROTE VERANDERINGEN IN DE KETEN 
VAN VERZEKERINGSINTERMEDIAIR

SOCOTEC neemt de Hanselman Groep 

over en breidt hiermee zijn geografische 

dekking uit. 

Met deze 29e overname sinds 2016 heeft 

de SOCOTEC Groep zijn internationale 

aanwezigheid verder versterkt in directe 

afstemming op zijn strategie en externe 

ontwikkeling en groei in GrootBrittannië, 

de VS, Duitsland, Italië en Frankrijk. 

Geplaatst op 02-09-2021

In de Overnamemonitor Verzekeringsmarkt H1

2021 presenteert BHB Dullemond een totaal

overzicht van alle overnames en acquisities in de 

verzekeringsmarkt. Dit jaar komen de overna

mes binnen de verzekeringsmarkt voor het eerst 

boven de 1 miljard! Dit leidt niet alleen tot een 

enorme verandering in de keten van het verze

keringsintermediair, maar ook tot meer buiten

landse inmenging op de Nederlandse verzeke

ringsmarkt.
Geplaatst op 05-10-2021
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    NIEUWKOMERS

Door Helena Broekema
Fotografie Raphaël Drent

Nieuwkomer Emma Koote

“Ik zie mijzelf wel oud worden 
in de verzekeringsbranche”

In deze nieuwe rubriek laten we professionals aan het woord die vanuit een volledig andere sector de overstap hebben gemaakt naar 

de verzekeringsbranche. Zo is de 26-jarige Emma Koote – die uit de detailhandel komt – vanaf 1 december 2020 in dienst bij O.V.M. de 

Onderlingen U.A. Emma vertelt waarom ze de overstap heeft gemaakt, welke overeenkomsten er zijn tussen de werkzaamheden van een 

filiaalmanager van een woonwinkel en een adviseur particuliere schadeverzekeringen, wat haar beeld is van de verzekeringsmarkt en wat 

de markt kan doen om jongeren in te laten stromen.

Als filiaalmanager stonden Emma’s werkdagen altijd in het teken van het adviseren van en verkopen aan klanten. Het 

vaststellen van de behoefte, doorvragen om tot de kern te komen en iemand op die manier zo goed mogelijk helpen, 

dat is wat Emma het liefste doet. Maar ze zocht meer diepgang in haar carrière. Dat vond ze bij de Onderlingen. “Via mijn 

vriend die underwriter is, ben ik in aanraking gekomen met de verzekeringsbranche. Ik was op zoek naar een baan die 

aansloot bij mijn kennisniveau en ambities. Het maatschappelijke belang dat de verzekeringsbranche met zich meebrengt 

en de uitdaging om me in een totaal ander vak te verdiepen is wat mij heeft aangetrokken om de stap te maken naar een 

baan bij de Onderlingen. Want de hoofdlijnen van het ontdekken van de behoefte van de klant, het doorvragen, iemand 

zo goed mogelijk helpen en het persoonlijke contact blijven in deze voor mij nieuwe branche dezelfde als in mijn vorige 

functie als filiaalmanager. In mijn huidige functie kan ik die ervaring goed gebruiken om niet alleen te voorzien in de 

gevraagde dienst, maar de verwachtingen van een klant te overtreffen door mee te denken en een stapje extra te zetten.”

Meer dan alleen geld verdienen
“Voordat ik dit werk indook zag ik verzekeringen alleen 

maar als een manier waarop verzekeraars geld verdienden. 

Ik dacht dat ze er vooral alles aan deden om je claim af te wij

zen door de spreekwoordelijke kleine lettertjes in de polis. 

Nu ik zelf onderdeel ben van de branche zie ik pas het grote 

belang van een verzekering. Want een schade kan een catas

trofale wending geven aan iemands leven en de financiële 

gevolgen kan de klant niet altijd zelf dragen. Door mensen 

goed te adviseren bij het afsluiten van een verzekering en 

uitleg te geven over de dekkingen, hoop ik mijn steentje 

bij te dragen aan de kennis van de klant. Tegelijkertijd wil 

ik daarmee het vooroordeel dat ik zelf van de branche had 

ook bij anderen wegnemen. Hoe ik dat doe? In mijn functie 

als adviseur particuliere schadeverzekeringen heb ik voor

namelijk veel contact met de klant. Ik adviseer ze op het ge

bied van schadeverzekeringen, help ze met het afsluiten van 

verzekeringen die aansluiten bij hun wensen en ontzorg ze 

zoveel mogelijk in het administratieve proces. Daarnaast on

derhoud ik de portefeuille en help ik de klant met al zijn vra

gen. Uit ervaring merk ik dat de klant vaak op zoek is naar de 

goedkoopste verzekering. De online aanbieders springen in 

op deze behoefte, maar zo verwatert het stukje persoonlijk 

adviseren van de klant. Als particulier kunnen verzekeringen 

soms een vervanjebedshow zijn, waarbij men niet altijd 

het besef heeft van het belang van een juiste verzekering of 

dekking. Ik krijg er energie van om mensen te helpen bij dit 

belangrijke onderdeel van hun leven, juist omdat dit besef 

er niet altijd is. Het gebeurt regelmatig dat een klant online 

een verzekering afsluit op basis van wat hij denkt nodig te 

hebben, maar niet op basis van zijn werkelijke behoeften. 

Ik geloof erin dat dicht bij je klant staan en het behouden 

van persoonlijk contact niet alleen onder je zorgplicht valt, 

maar ook bijdraagt aan de meest optimale verzekering voor 

de klant.” 
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DUURZAAM
AFHANDELEN VAN WATERSCHADE

Wateroverlast kan voor enorme schade zorgen. Maar veel 

van deze schade kan beperkt worden door tijdig de hulp 

van Trition Droogtechniek in te schakelen. Met onze 

droogtechnieken zetten we in op het beredderen van de 

inboedel en opstal. Door het professioneel drogen van 

vloerafwerkingen zoals tapijt en parket voorkom je dat 

deze vervangen dienen te worden. Zo gaan we met zijn 

allen duurzamer om met onze materialen.

Meer informatie: Trition.nl/schademagazine

Dicht bij klanten staan
“Het vele, directe contact met de klant maakt mijn werkdag 

altijd weer een uitdaging. Als ik een klant kan helpen met 

het geven van goed advies, kan ik aan het eind van de dag 

met tevredenheid en voldoening mijn laptop dichtklappen. 

Het is heel erg fijn dat we bij de Onderlingen zo dicht bij 

onze klanten staan. Ik vind het belangrijk om voor iedereen 

een juiste oplossing te zoeken en merk dat ik de energie die 

ik hierin steek, vaak ook weer terugkrijg van klanten. Bij de 

Onderlingen werken we met leden zonder winstoogmerk 

en dat zie je ook terug in het klantenbestand. Wij hebben 

bijvoorbeeld over het afgelopen jaar een premieteruggave 

mogen uitkeren, waarna wij zelfs handgeschreven bedank

kaartjes ontvingen. Daar doe je het uiteindelijk toch alle

maal voor.”

Welwillende ‘oude rotten’
“Via een opleidingsplatform van de Onderlingen krijgen 

mijn collega’s en ik regelmatig updates over de belangrijkste 

wijzigingen in dit vakgebied. Maar naast de algemene ver

breding van kennis die iedereen met mijn functie krijgt, heb 

ik als nieuweling nog veel te leren in het vak. Ik stel mijn col

lega’s heel veel vragen. Ook de vragen die op dat moment 

niet per se noodzakelijk zijn, maar waar ik wel van leer. Ge

lukkig heb ik hele fijne collega’s die mij met alle liefde mee

nemen in al hun kennis en kunde. Die welwillendheid van de 

‘oude rotten’ in het vak heeft mij echt verbaasd. Ik ben niet 

op mijn mondje gevallen en vraag het aan anderen als ik er 

niet uitkom. Ik heb gemerkt hoe graag ze mij als nieuwe

ling willen helpen. Dat vind ik zo speciaal, dat kom je niet in 

elke branche tegen. De financiële en verzekeringsbranche 

is een geweldige plek om jezelf te ontwikkelen en stappen 

te maken in je carrière. Je bepaalt zelf waar je de lat legt en 

hoe snel je deze bereikt, afhankelijk van hoe hard je ervoor 

werkt. Daarnaast voorzie je ook in een belangrijke functie in 

de samenleving. Ik zou het zo mooi vinden als meer mensen 

deze mindset gingen nastreven.”

On-the-job-learning
Emma weet precies hoe de branche meer mensen zoals zij 

kan laten instromen. “Wil deze branche nieuw talent uit an

dere sectoren aantrekken, dan denk ik dat we meer inwerkt

rajecten en onthejob learning moeten organiseren. Zelf 

heb ik mijn Wft Basis behaald voordat ik ook maar enige ken

nis had van de werkzaamheden. Daardoor was het voor mij 

best wel moeilijke stof. Onnodig als je het mij vraagt. Zodra 

ik er in de praktijk mee aan de gang ging, vielen alle puzzel

stukjes direct op zijn plek. Ik snap heel goed dat werkgevers 

graag volledig opgeleide medewerkers willen binnenhalen, 

maar ik weet zeker dat er zoveel potentie zit bij andere bran

ches. Een inwerktraject waar een werknemer zijn nodige 

Wft’s behaalt zal voor de sector veel jong bloed aantrekken.”

Dromen verwezenlijken
Emma is nog lang niet uitgeleerd en ziet zichzelf ‘oud wor

den’ in de verzekeringsbranche. “Als ik naar de toekomst 

kijk zie ik mijzelf niet zo snel uit deze branche stappen. Er is 

voor mij nog zoveel te leren. Het afgelopen half jaar heb ik 

mijn Wft Basis en Schade Particulier behaald, maar dit is voor 

mij pas het begin. Mijn droom is om hypotheekadviseur of 

financieel planner te worden. Nu en in de toekomst wil ik 

mensen graag zo goed mogelijk helpen met de belangrijk

ste fasen in hun leven. Dat daagt mij uit om mijn kennis te 

blijven verbreden en verdiepen. Zo ben ik momenteel bezig 

met mijn Wft Vermogen, die hoop ik dit jaar te behalen. Deze 

kennis kan ik direct in praktijk brengen binnen mijn huidige 

functie. Daarna wil ik voor mijn Wft Hypothecair Krediet 

gaan. Zodra ik die in mijn zak heb, wil ik zoveel mogelijk 

praktijkervaring opdoen. Zo kan ik mij verder ontwikkelen 

en mijn droom verwezenlijken.” <

Organiseer meer 
inwerktrajecten en 
on-the-job learning

Voorzien in een belangrijke 
functie in de samenleving

    NIEUWKOMERS
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VERZEKEREN | FRAUDE | BELANGENVERENIGING

Jaarevent Veerkracht
Het Jaarevent van het Verbond van Verzekeraars van 4 tot en met 8 oktober stond in het teken van Veerkracht. Een 

evenement waar je een week lang inspiratie kon opdoen over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de 

verzekeringssector. Woensdag 6 oktober doken de kijkers dieper in het onderwerp cybercriminaliteit. Een ‘hot’ onderwerp, 

gezien het aantal hits die de woorden ransomware en cyber opleveren via Google. De hamvraag van het webinar was: hoe 

kunnen verzekeraars cybercrime buiten de deur houden?

Ferdinand Vroom van NationaleNederlanden legde een 

van de manieren waarop verzekeraars cybercrime bestrij

den uit. “In iCERT werken zes grote verzekeraars samen met 

kleine(re) verzekeraars om informatie over cybercrime te 

verzamelen, verwerken en met elkaar te delen. Informatie 

over aanvallen, gijzelingen, phishingmails, hacks en meer 

kunnen worden gemeld en gedeeld. Die informatie wordt 

geanalyseerd, verder gedistribueerd en eventueel gesigna

leerd. Gelukkig is cybercriminaliteit een nonconcurrentieel 

onderwerp en mogen wij hierop met elkaar samenwerken, 

want iCERT is al heel waardevol gebleken. Op het operati

onele vlak worden dagelijks berichten gedeeld en als Face

book het even niet doet, ontploft de boel helemaal”, vertel

de Ferdinand met een knipoog. “iCERT zorgt ervoor dat we 

elkaar kunnen waarschuwen, maar ook onze best practices 

kunnen delen. Een winwinsituatie voor grote en kleinere 

verzekeraars.”

Informatiedeskundige Pim Takkenberg (Northwave) was 

gecharmeerd van de aanpak van iCERT: “Uniek, omdat er 

onder bedrijven onterecht schroom is om te delen dat je 

bent aangevallen. Northwave is een informatiebeveiligings

bedrijf en wij zullen nooit concurreren op security. Daar is 

het probleem veel te groot voor. We zullen het met elkaar 

moeten doen, dus daarom delen wij onze informatie en best 

practices.”

Cybercriminelen zijn geen digitale boefjes, maar etterbak

ken eerste klas, aldus Takkenberg. “Het zijn zware criminelen 

die opereren in georganiseerde groepen. Het is een misver

stand te denken dat de cybercriminelen gericht een orga

nisatie hebben uitgezocht. Ze proberen toegang te krijgen 

en kijken dan pas wat er te halen valt. Net als bij gewone in

braken: als jouw deur goed dicht zit, gaan ze naar de buren.” 

Takkenberg adviseerde altijd contact op te nemen met de 

aanvallers, dat kan belangrijke informatie opleveren. In een 

door Takkenberg opgenomen telefoongesprek met een Rus

sische crimineel bleek dat de georganiseerde groep maar 

één doel had: geld verdienen. Zodra je betaalt geven de cri

minelen prijs hoe ze zijn binnengekomen. “Je krijgt precies 

te horen welke stappen ze hebben doorlopen. Ik heb wel 

eens een rapportage van 120 pagina’s ontvangen.”

Vincent Dolfin van Verbondspartner Cognizant benadrukte 

dat verzekeraars op dit gebied veel kunnen leren van cre

ditcardmaatschappijen. “Een grote Amerikaanse bank be

sloot de creditcardfraude op een bijzondere manier aan te 

pakken. De bank vroeg vijftien fraudeurs het hemd van het 

lijf om te achterhalen waarom iemand fraudeert.” Uit die 

gesprekken bleek dat het verkrijgen van een creditcard ver

moeiender en tijdrovender is dan frauderen. “Pas als je het 

gedrag van een fraudeur begrijpt, kun je de juiste technolo

gie inzetten om de fraude te bestrijden.” <

Cybercriminelen zijn etterbakken 
eerste klas

Boef de Baas 2021
Op woensdag 3 november is hét online fraude-evenement van het Verbond van Verzekeraars: Boef de Baas 2021. 

In vier webinars wordt aandacht besteed aan nieuwe technologie, privacy, ethiek, het maken van strategische keuzes en 

samenwerking om de (digitale) boef de baas te blijven.

Programma
Journalist Eva de Valk zal met haar kritische blik en fascinatie voor de impact 

van technologie op onze samenleving de webinars hosten. De Valk was cor

respondent in Silicon Valley en coördinator van de technologiepagina’s van 

NRC.

09.4510.45 
Criminaliteitspreventie: word je slachtoffer of superheld?
Het openingswebinar wordt afgetrapt door Harold Herbert, directeur 

van het Verbond van Verzekeraars. Harold gaat in op de CBVvisie ‘Data 

en Daadkracht’ met daarin aandacht voor preventie, informatiedeling, 

moderne technologie en samenwerking. 

Cyber security expert Joe Shenouda kijkt in zijn keynote speech niet 

alleen naar externe cyberdreigingen, maar ook naar interne cyberdrei

gingen en hoe verzekeringsmaatschappijen hun cyberbeveiligingsstra

tegie moeten aanpassen en verbeteren.

11.3012.40  
Boeven kennen geen regels, verzekeraars wél! 
Wat kan ik doen?
De digitale rat race is alleen te winnen als verzekeraars zelf het goede 

voorbeeld geven en privacy, veiligheid én ethiek vooropstellen. Arjan 

van Diemen (TrustTester Solutions) licht toe hoe verzekeraars middels 

de ontwikkelde methodiek van TrustTester Solutions kunnen samen

werken aan het voorkomen van verzekeringsfraude.

Tjerrie Smit en Marcel Bouwman (NationaleNederlanden) vertellen 

over de richtlijnen en kaders die NN heeft opgesteld en hanteert bij de 

aanpak van verzekeringscriminaliteit.

Jacco van der Kolk (DTC) neemt de kijker mee in de missie van DTC om 

alle Nederlandse bedrijven die tot de nietvitale sectoren behoren weer

baarder te maken tegen toenemende cyberdreigingen.

14.0015.00 
Data en techniek: experimenteren is beter dan genezen
Het integreren van nieuwe oplossingen om fraude tegen te gaan is 

makkelijker gezegd dan gedaan. Integratie vraagt om draagvlak, ruimte 

voor onderzoek en experimenteren. Paul Boskma (Mitek Systems) pre

senteert de Digitale identiteitsoplossing die is ontworpen om fraude te 

voorkomen.

Alexander van den Wall Bake (Aegon) besteedt aandacht aan de bestrij

ding van verzuimfraude.

Paul Engelsman (VBV) presenteert een succesvol voorbeeld van het ge

bruik van data en techniek bij het terugvinden van gestolen auto’s.

16.0017.00
Partners in crime: hoe dan?
Lennert Branderhorst (De Nederlandsche Bank), Jori van Schijndel en 

Monica van Santbrink (KPMG) gaan met elkaar in gesprek over hoe zij 

kansen omzetten in actie om samen te werken in de strijd tegen cri

minaliteit. Tijdens het webinar komen diverse vragen aan bod, zoals: 

Hoe komt een goed functionerend samenwerkingsverband tot stand? 

Waarin ligt de meerwaarde en wanneer kun je eigenlijk spreken van sa

menwerking?

Aanmelden
Dit evenement is voor iedereen die geïnteresseerd is in (cyber)criminaliteit. 

Aanmelden kan via de website van het Verbond van Verzekeraars: 

www.verzekeraars.nl. 

Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars 

zijn aan deelname geen kosten verbonden. Voor medewerkers werkzaam bij 

leden van Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49, (excl. btw). Voor overige 

geïnteresseerden bedragen de kosten € 69, (excl. btw).

Het openingswebinar is overigens gratis te volgen als je een van de andere 

webinars volgt.

Door Helena Broekema
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RSA Nederland benoemt Ronald Koops tot Marine Underwri
ting Leader. Ronald heeft 32 jaar ervaring in de verzekerings
sector. Ronald begon zijn carrière in 1989 bij verzekeringsma
kelaar Schouten, stapte in 1996 over naar Allianz en in 2009 
trad hij in dienst bij RSA. 

Joost van Ravenstein heeft recent de overstap gemaakt naar 
HBS Expertise, waar hij als schadeexpert bedrijfsschades en 
goederenschades behandelt. Na zijn studie aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam begon Joost in 2003 als accountant 
bij Ernst & Young. Later werkte hij als finance manager bij 
SissyBoy. Door deze ervaring is Joost geschikt om verzeker
den bij te staan als het gaat om het vaststellen van bedrijfs
schades.

Gecertificeerd Risk Management adviseur Martijn 
Schakelaar is per 1 oktober van Aon overgestapt naar Vrieling 
Adviesgroep. Martijn is exact 25 jaar werkzaam geweest bij 
Aon en diens rechtsvoorganger ABN AMRO Bank. Hij vervulde 
diverse functies, waaronder specialist/sluiter voor diverse 
verzekeringen, Client Service Manager en tot slot Accountma
nager en Risk Management Consultant.

Per 1 november wordt Rob van Wieren benoemd als Mana
ger Underwriting Varia bij NationaleNederlanden Beurs. Rob 
werkt sinds 2004 in de verzekeringsbranche en heeft vanaf 
2008 diverse leidinggevende rollen vervuld binnen Achmea. 
Daarnaast is Rob sinds 2016 actief in diverse werkgroepen bij 
het Verbond van Verzekeraars en is hij sinds 2019 voorzitter 
van het platform Aansprakelijkheid.

Daphne de Kluis is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur 
van Achmea en de Raad van Commissarissen van Achmea 
Bank. Daphne trad in 1998 in dienst bij ABN AMRO Bank. Na 
diverse functies binnen Commercial Clients en Corporate & 
Institutional Banking werd Daphne in 2009 Global Head of 
Dept Solutions en in 2013 Global Head of Financial Restruc
turing & Recovery. In 2017 volgde haar benoeming tot CEO 
Commercial Banking.

Per 1 september is Mieke Dadema als zelfstandig onderne
mer Draad Consultancy gestart. Mieke werkte tot juli 2021 bij 
Klap/Gouda & Bredius als Directeur Volmacht & Inkoop en was 
daarvoor eindverantwoordelijk voor het volmachtbedrijf van 
Vivat. Met haar volmachtkennis en ervaring wil Mieke meer 
doen voor de markt. 

Per 1 september versterken Roel Swelsen als expert brand 
en Meryem Altintas als afdelingssecretaresse het team van 
Lengkeek Expertise. Roel heeft hiervoor bijna zes jaar als 
bouwcoördinator gewerkt bij JH Group.
Meryem is vanaf september afdelingssecretaresse T&I op de 
hoofdvestiging in Rotterdam.

SCHADETRANSFERS

expertise  |  waarderingen  |  bouwkundige opnamen  |  voor verzekerde

Verzekeringsmakelaar Howden heeft Jeroen Everling 
benoemd tot Chief Executive Officer Netherlands, Corporate. 
Everling komt bij Willis vandaan, waar hij de afgelopen 7 
jaar de rol van Head of Benelux Corporate Risk and Broking 
bekleedde en voorzitter was van de statutaire directie. Dolf 
Balink komt als Director of Placement and Claims aan boord. 
Everling was werkzaam bij Willis, Aon en Marsh. Balink werkte 
eerder bij Willis, Marsh en Sedgwick.

René Leander is per 1 oktober teruggetreden als CEO van Bo
vemij N.V. Op 1 augustus van dit jaar vierde René zijn 25jarig 
jubileum bij Bovemij, waarvan 13 jaar als CEO. Voor René een 
mooi moment om de leiding van het bedrijf over te dragen.

Peter de Koning is per 1 september in dienst bij Aon als Bro
king Director Property. Daarnaast gaat Peter nog een aantal 
projecten bij Aon oppakken. Peter heeft zijn sporen meer dan 
verdiend. De afgelopen acht jaar werkte Peter bij Raetsheren 
van Orden en eerder bij het toenmalige Bekouw Mendes, 
Fortis Corporate Insurance en Willis.
 
Edward Bonsel is benoemd tot Head of Benelux Corporate 
Risk & Broking voor Willis Towers Watson. Edward begon in 
1998 zijn carrière in de verzekeringsmakelaardij als risico
manager en werkt sinds 2018 voor Willis Towers Watson. Hij 
vervulde eerder diverse functies bij Aon en Marsh.

Na bijna 23 jaar bij CED Property is Ben Clemens per 1 okto
ber aan de slag bij Hanselman Groep als seniorexpert. Ben 
heeft een uiteenlopende loopbaan achter de rug. Vanaf 1998 
was hij werkzaam bij CED Property als schadeexpert. Daar
voor was hij 7 jaar assistent bedrijfsleider bij Ben de Graaff 
Tapijt en Parket.

Aziz Hussainali heeft per 1 september de overstap ge
maakt naar Crawford & Company, waar hij als schadeexpert 
Property aan de slag is gegaan. Aziz is NIVREre en heeft de 
laatste zes jaar bij Sedgwick gewerkt. Daarnaast is hij sinds 
een jaar aangesloten bij Stichting Salvage. In 2004 begon zijn 
carrière bij Melching Assuradeuren, in 2009 stapte hij over 
naar Branche Benefits.

Erik Hovenkamp keert na 21 jaar terug naar Andriessen Ex
pertise, waar hij van 1995 tot 2000 als Adjunct Directeur werk
zaam was. Erik heeft veel ervaring in alle mogelijke complexe 
aansprakelijkheids en schadebeoordelingen. Hij houdt zich 
in zijn nieuwe functie bezig met complexe dossierbehande
ling en het opleiden van junior experts binnen de organisatie.
 
Maarten de Rooij heeft de overstap gemaakt naar Aegon Ne
derland waar hij is gestart als Head of Claims. Maarten begon 
zijn carrière bij Marsh als consulent. Na ruim een jaar maakte 
hij in 2011 de overstap naar Movir, een van de labels van NN. 
In 2016 is Maarten direct voor NationaleNederlanden gaan 
werken als manager Strategy en later als manager Digital, 
Risk, Product & Marketing.

Hilda Doets is vanaf 1 september de nieuwe algemeen direc
teur van Mainstate Groep. Hilda heeft ruim 20 jaar ervaring 
in vastgoedbeheer. Sinds 2007 vervulde zij diverse functies 
bij Van Wijnen, waaronder die van bedrijfsleider Van Wijnen 
vastgoedbeheer west.

Roderick Munsters is de nieuwe voorzitter van de RvC 
Athora Netherlands. Maarten Dijkshoorn heeft besloten per 1 
oktober terug te treden als lid en voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van Athora Netherlands en zijn verzekerings
dochters. Roderick heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring 
opgedaan bij verschillende financiële instellingen.

Op 1 september zijn Robert Kerkhoven (b.) en Ruben Slot 
(o.) als schadeexperts in dienst getreden bij KakesWaal 
Expertise. Robert is vanaf 2015 werkzaam als schadeexpert 
en heeft diverse functies bekleed bij a.s.r. Ruben is niet eerder 
als schadeexpert werkzaam geweest. In zijn vorige baan als 
tussenpersoon werd hij enthousiast en heeft hij besloten de 
overstap te maken naar de expertisebranche. 
 

Willem van Duin is de nieuwe voorzitter van de Achmea 
Foundation: “Het is voor mij een eer om voorzitter te mogen 
worden van de Achmea Foundation. De maatschappelijke 
projecten van de foundation draag ik een warm hart toe. Met 
veel energie ga ik aan de slag om de komende jaren maat
schappelijke impact te maken.”
 
Op 1 september zijn Pooja Dhingra en Mark van 
Steendelaar van start gegaan bij Lauxtermann Advocaten. 
Pooja rondde onlangs de masters Civiel Recht en Strafrecht af 
en is tijdens haar studie werkzaam geweest als griffier. Mark 
behaalde de master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk en heeft 
door middel van drie stages praktijkervaring opgedaan.

Arnold Barendrecht is op 15 september jl. als CEO in dienst 
getreden bij Bugs Business. De nieuwe directie bestaat verder 
uit Pepijn Bakker (CTO) en Danny Bavelaar (COO).  Arnold 
heeft veel directieervaring in de verzekeringsmarkt, o.a. bij 
Delta Lloyd en CCS.
 
Branchedirecteur Property en Liability van Allianz Arno van 
den Bosch wordt per 1 november partner bij Assuradeur 
I4E en risk management adviesbureau Climbel. Arno is sinds 
1992 werkzaam in de verzekeringsbranche en heeft altijd aan 
de brand kant gewerkt. In 2002 maakte hij de overstap naar 
de coassurantiemarkt. Arno zal meewerken aan het verder 
uitbouwen van het in 2020 gestarte assuradeurenbedrijf. 
 
CSS, specialist in softwareoplossingen voor de verzekerings
branche, heeft Winfried van Holland aangesteld als CTO. In 
deze rol is Winfried verantwoordelijk voor zowel Development 
als Operations. Winfried was CTO bij de Iddink Group. Hij is al 
25 jaar actief bij internationale softwarebedrijven in diverse 
verantwoordelijkheden. 

Jouke Smits is per 11 oktober toegetreden tot het team 
van QConsult Insurance. Hij is afkomstig van Eiffel en heeft 
meerdere opdrachten gedaan bij zakelijke dienstverleners. 
Jouke richt zich in zijn nieuwe functie op de tevredenheids
onderzoek projecten, data analytics, kwaliteitssystemen en 
auditing. 
In oktober heeft ook Dirk Walinga zich aangesloten bij Q
Consult. Dirk is een gepassioneerde letselschadespecialist en 
afkomstig van InShared en Achmea. Dirk gaat zich voorname
lijk toeleggen op dossieronderzoek in audits en de doorlich
ting van schade portefeuilles op kwaliteit, reserveringen en 
voorzieningen.

Mascha Roodakkers is per 1 oktober benoemd tot Lead 
Associate Broking bij Willis Towers Watson. Mascha brengt 
ruim 20 jaar kennis en ervaring uit de verzekeringswereld met 
zich mee, waaronder bij CNA, Liberty en NN Verzekeringen. In 
haar nieuwe functie bij WTW is Mascha verantwoordelijk voor 
proposities en verlengingen op het gebied van Financial Lines 
Verzekeringen.

Per 1 oktober is het team van Injuriam Expertise uitgebreid 
met Stefanie Demetriades. Stefanie is NIVREre en heeft 
ervaring met alle facetten van de letselschaderegeling. Na 
de afronding van haar rechtenstudie in 2015 is ze gestart als 
juridisch medewerker bij Asselberg & Klinkhamer Advocaten. 
Later was ze werkzaam als letselschadejurist bij Korevaar van 
Dijk Letselschade.

Na 20 jaar heeft Sander Groenendijk, directeur en medeaan
deelhouder Heinenoord holding/Benevia Adviesgroep, per 1 
september afscheid genomen. Groenendijk: “Samen met Arie 
van den Berg heb ik mogen werken aan het uitbouwen van 
een lokaal verzekeringskantoor naar een landelijke speler in 
de verzekeringsmarkt. Met veel trots en voldoening neem ik 
afscheid!”

Het riskbedrijf van VLC & Partners heeft per 1 september 
zijn team uitgebreid met Erwin Roquas als broker brand en 
Jeroen Mensing en Jurgen Struiksma (foto) in de rol van 
risk consultants. Erwin ziet ernaar uit om mooie verzekerings
oplossingen te realiseren voor klanten. Jeroen gaat in zijn 
nieuwe rol graag in gesprek met organisaties over hun risk 
management. Jurgen kijkt ernaar uit om samen met het team 
de dienstverlening verder te ontwikkelen.

Per 1 september is Rob de Groes gestart als Specialist Brand 
bij Ecclesia. Voorheen was hij werkzaam bij Vanbreda Risk & 
Benefits B.V. (Nederland). Daar vervulde Rob aanvankelijk de 
functie van Relatiebeheerder Risk, na een jaar werd hij gepro
moveerd tot Adviseur Risk.
 
Peter Schollmann, voormalig algemeen directeur van be
veiligingsbedrijf Securitas Nederland, is vanaf 1 oktober CEO 
van Kooi, specialist in tijdelijke mobiele camerabeveiliging 
en broeidetectie.  Schollmann wordt samen met de overige 
directieleden verantwoordelijk voor de groeistrategie van 
Kooi in Europa. Oprichter van het Friese bedrijf Pieter Kooi  
doet een stap terug.
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Olivier Peijs is per 15 september als Vice Pre
sident in dienst getreden bij Solera, software
leverancier in de verzekerings en automotive 
sector. Olivier is afkomstig van dataleveran
cier JATO Dynamics Ltd. waar hij Global Head 
of Leasing was. Binnen Solera richt Olivier zich 
op het uitbreiden van dienstverlening aan 
internationale Fleetklanten.

Op 1 oktober is Jan Sarink, DGA DSV Verzeke
ringen, met pensioen gegaan: “Het is werkelijk 
mooi geweest na meer dan 30 jaar. Het was 
een geweldige tijd waarin wij vanaf het begin 
DSV naar een hoog niveau hebben weten te 
tillen. Beste mensen dank voor het vertrou
wen in ons. Uiteraard grote dank aan het hele 
DSV team.”

Eugenie Veder is op 1 oktober als senior 
personenschadejurist begonnen bij Ridder 
Letselschade in Zeewolde. Eugenie is NIVREre 
en gaat voornamelijk de zwaardere letsel
schades behandelen in het westen van het 
land. Eugenie heeft Rechten gestudeerd en 
is in 1989 begonnen bij SRK Rechtsbijstand, 
vervolgens heeft zij gewerkt bij Nostimos, 
ITEB, Flyct en Van der Toorn.

Kees Schulze is op 1 oktober in dienst getre
den bij Marsh als Practice Leader Renewables. 
Hij komt van Aon, waar hij werkte als Client 
Director. Kees is al vanaf 1982 werkzaam in de 
verzekeringsmarkt. Hij werkte eerder bij ABN 
AMRO Bank, Mees & Zoonen holding, Akker
mans Van Elten, Bekouw Mendes en Graffner 
Assurantiën.

Op 1 oktober is Jorn Veen als Underwriter 
Property in dienst getreden bij AXA XL. Vijf
tien jaar geleden begon Jorn bij ING Neder
land en acht jaar later maakte hij de overstap 
naar Aegon Nederland. Voor de overstap naar 
AXA XL vervulde Jorn ruim vijf jaar diverse 
functies bij Allianz, waaronder die van Senior 
Acceptant Brand Zakelijk en Senior Underwri
ter Property.

RSA Nederland benoemt Raja Manglie tot 
Underwriting Leader Liability Lines. Raja heeft 
een bachelor in de Rechten behaald en is na 
zijn studie twaalf jaar lang bij hypotheekver
strekker Quion werkzaam geweest. In 2015 
begon Raja zijn verzekeringscarrière als Gene
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Stuur jouw (pers)bericht met foto naar onze redactie: 
redactie@schademagazine.nl. 

ral Liability Underwriter bij Delta Lloyd en in 
2017 stapte hij over naar Zurich Insurance.

Tjahny Bercx is benoemd tot lid van de Raad 
van Commissarissen van Achmea. Na een 
carrière als marine officier maakte Bercx in 
1997 de overstap naar het bedrijfsleven en 
de HRdiscipline. Hij werkte eerder bij ING 
Barings en KLM. Momenteel is hij Chief People 
& Performance Officer bij LeasePlan.

De VNAB heeft de Technische commissie 
Brand en de Juridische commissie uitgebreid. 
Ans Kievits volgt Marlies Frohlich op in de 
Technische commissie Brand. Daarnaast is 
de commissie uitgebreid met twee young 
professionals, Niels Schoonewelle en Pim 
Rommens. Marieke Bleijenberg (foto) treedt 
toe tot de Juridische commissie. 

Arno Wijnands is op 1 oktober aan de slag 
gegaan als Manager Beurs bij SUREbusiness. 
Arno is verantwoordelijk voor alle coassuran
tie activiteiten voor de zakelijke markt. Eerder 
werkte Arno bij Schreuder Verzekert, Hoofd
stad Verzekeringen, AIG en Aon Risk Solutions.

Polygon Nederland heeft zijn team onlangs 
uitgebreid met de komst van Jeroen 
Hopman die de functie van Manager Lek
detectie vervult. De focus ligt vooral op het 
optimaliseren van processen en het trainen en 
opleiden van specialisten. 

Marcel Kooij (Boekhorst Autoschade Veenen
daal) is benoemd tot ‘Lid van Verdienste’ van 
FOCWA. Met deze erkenning laat FOCWA zijn 
waardering blijken voor zijn jarenlange inzet 
en betrokkenheid bij de branchevereniging.

Annemiek van Melick is per 12 oktober 
teruggetreden als CFO en lid van de Raad 
van Bestuur van a.s.r. om CFO van NN Group 
te worden: “Het was een eer om voor a.s.r. te 
werken en ik vertrek dan ook met gemengde 
gevoelens.” Voordat Annemiek 2020 bij a.s.r. 
in dienst trad, werkte zij bij de Volksbank, SNS 
Retail Bank en SNS REAAL.

Transport Goederen

Brand

Personenschade

Sales en Recovery

Scheepvaart en techniek

Aansprakelijkheid en 
Technische Varia

Monitoring Bouw en Infra

Regres en Schadebehandeling

WWW.BOSBOON.NL

BosBoon Expertise, onderdeel van 

Crawford & Company, 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.

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

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

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

Neem vrijblijvend contact op

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

Wij zijn specialisten in:

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

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

apparaten en machines
• Schimmelverwijdering en Kanalenreiniging
• Desinfectie service

Polygon is de eerste klimaat neutraal
gegarandeerde schadehersteller van Nederland. 
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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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