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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

MIJN HERSTELPORTAAL, NIEUWE STANDAARD 
IN DE LETSELSCHADEBEHANDELING?



www.schade-magazine.nl 1

JAARGANG 15 | NUMMER 6 - 2021

De slag om jong talent is in volle gang. Aan alle kanten wor-
den initiatieven ontplooid om jongeren binnen te halen. En 
dat lukt, zij het mondjesmaat. Veel partijen trachten via op-
leidingsinstituten in beeld te komen of weten via de eerste 
jonge collega méér jongeren aan te trekken. ‘Gewoon’ een 
advertentie plaatsen levert te weinig op. En dat snap ik.

Want eigenlijk is het natuurlijk een kwestie van imago en 
zichtbaarheid. Want zeg nou zelf: hoe sexy is het om op een 
feestje te vertellen dat je in de verzekeringsmarkt werkzaam 
bent? En hoe gaaf zou het zijn als iedereen aan je lippen hing 
als je over je werk vertelde? Dat is iets wat we gezamenlijk, 
als markt, moeten zien te bereiken. 
Want dat dit een gezamenlijke inspanning zou moeten 
zijn, dat is voor mij zo helder als wat. Kijk maar eens naar 
het imago van een bedrijf. Dat imago wordt gevormd door 
het gedrag van alle medewerkers tezamen; door de manier 
waarop zij werken, communiceren, de telefoon opnemen, ja 
zelfs hoe chauffeurs van bedrijfswagens zich op de weg ge-
dragen heeft impact. 
Wij zullen dus goed naar onze manier van werken, onze 
communicatie en ons gedrag moeten kijken. En daarnaast 
zullen we meer aan storytelling moeten doen. Onbekend 
maakt immers onbemind. Vertel hoe mooi je vak is. Wat je 
kan betekenen voor verzekerden. Dat je kwaliteit levert en 
integer te werk gaat. Maar, dan zullen we ons met z’n allen 
ook op die manier moeten gedragen. Anders kom je niet 
geloofwaardig over. Als er echter ook maar één rotte appel 
tussen zit, heeft diens gedrag effect op het geheel. 

Zo jammer dat er in december niet één, maar zelfs twee par-
tijen negatief in de pers zijn geweest. En niet zo’n klein beet-
je ook. Ik heb de betreffende partijen niet gesproken, maar 
als ik lees hoe grondig journalisten te werk zijn gegaan – er 
is zelfs een compleet journalistenteam op gezet – kan ik me 
niet aan de indruk onttrekken dat de berichtgeving klopt.

Laten we met elkaar vooral kwaliteit blijven leveren en in-
teger en empathisch ons werk blijven doen. En uit blijven 
dragen hoe mooi ons vak is. Dat wij er zijn om verzekerden 
te helpen en dat we dat iedere dag weer met veel plezier 
en vol overgave doen. Want dat we in een geweldige markt 
werken, daar ben ík al jaren van overtuigd. Nu de rest van 
Nederland nog!

Samen werken aan merken

www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine SCHADE magazine wordt verzonden in folie van suikerriet Biobased
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Heeft uw klant schade
SRC regelt het herstel!

● Reconditionering

● Uit- en inhuizen en opslag inboedels

● Droging

● Lekdetectie

● Loodgieterswerk

● Hak- en breekwerk

● Stuc-, schilder- en behangwerk

● Bouwkundig herstel
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DROOGTECHNIEK

Onze droogspecialisten weten altijd de best pas-
sende oplossing voor ieder probleem te vinden. 
Zij beschikken over de meest specialistische 
droogapparatuur en meetinstrumenten. Drogen 
doen we gecontroleerd, maar wel snel en met een 
zo laag mogelijk energieverbruik.

Specialistisch drogen voorkomt extra overlast 
voor klanten en onnodige herstelwerkzaamhe-
den en kosten. Projecten waar we dagelijks onze 
ervaring in zetten zijn bijvoorbeeld zwevende 
dekvloeren, isolatie in wanden of op daken, 
plafonds en wijnkelders. Wij werken in opdracht 
van verzekeraars, schade-expertise bureaus, de
aannemerij, industrie maar ook particulieren.

CERTIFIED CRANES REPAIR OF LATTICE BOOMS AND 
TELESCOPIC BOOMS OF MOBILE CRANES

AVEZAAT CRANES SPECIALIST IN:
•	 Repair and manufacture of lattice booms, jibs and telescopic booms
•	 New and used lattice booms and jibs supplied immediately from stock
• 	 Repair and overhaul of crawler cranes, telescopic cranes, aerial work platforms, forklift trucks and spreaders
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Door Cindy van der Helm
Fotografie Raphaël Drent

Nieuwe standaard in de letselschadebehandeling?

Mijn Herstelportaal zet 
slachtoffer echt centraal 

Ze worden blij van de dingen die ertoe doen. Van het gevoel dat ze het verschil kunnen maken. Lilian Ouwerkerk 

en Francie Peters zijn voorvechter van een andere aanpak in het personenschadetraject. Precies daarvoor is Mijn 

Herstelportaal opgericht, waarbij het eerste half jaar na het indienen van een schadeclaim niet de bepaling, toekenning en 

bewijslast van de schade centraal staan, maar het herstel.

En niet zonder reden, want als je er goed bij stilstaat bete-

kent een schadevergoeding een compensatie voor een situ-

atie die slecht geweest is of blijft. Met herstel daarentegen 

kijk je of je een slechte situatie optimaal kan verbeteren. En 

dat is natuurlijk in het belang van alle betrokken partijen. 

Mijn Herstelportaal; ‘het herstel van betrokkene centraal’ in 

optima forma.

Mijn Herstelportaal komt niet uit de lucht vallen. De gehele 

personenschadewereld heeft het er al tijden over dat een 

betrokkene centraal behoort te staan. Maar ook al streven 

alle professionals dit na, het betekent niet automatisch dat 

de focus ook aan het begin van een traject op herstel ligt. 

En de overtuiging van Lilian en Francie is dat hoe langer het 

duurt eer de weg naar herstel in gang wordt gezet, des te 

langer het ook duurt voor een slachtoffer daadwerkelijk her-

steld is.

Dat besef leefde al tijden bij Francie Peters, directeur van 

multidisciplinair dienstencentrum de Bureaus, en Lilian Ou-

werkerk, directeur van herstelspecialist DBC. Ze hadden het 

er eigenlijk al jaren over dat aandacht en gerichte actie voor 

herstel te laat komt. Pas in de coronatijd, tijdens een lunchaf-

spraak medio 2020, ontstond het idee om het nu eens echt 

aan te pakken, in plaats van er alleen maar over te praten.  

Daarop vormden ze met een team van beider professionals 

een denktank en besloten ze het gewoon te gaan doén. En 

zo werd begin 2021 Mijn Herstelportaal in de markt gezet. 

Vanaf dag één was het helder dat Mijn Herstelportaal in een 

duidelijke behoefte voorziet. Inmiddels hebben al enkele 

verzekeraars een pilot opgestart met Mijn Herstelportaal. 

De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Francie: “Vanuit de Letselschaderaad wordt ook sterk ge-

propageerd om meer herstelgericht te gaan werken als het 

gaat om personenschades. Dat is precies wat we met Mijn 

Herstelportaal doen. De tijd is er kennelijk op dit moment 

rijp voor. Verzekeraars willen stevig inzetten op het welzijn 

van individuen en bieden steeds meer aan rondom herstel, 

welzijn en welbevinden.”

Nieuw initiatief
Mijn Herstelportaal is niet het eerste initiatief waar Francie 

bij betrokken is. Niet verwonderlijk, want ze krijgt energie 

van productontwikkeling, iets waar ze goed in is. En dat is 

best bijzonder, want normaliter komt productinnovatie van-

af de werkvloer tot stand. Francie daarentegen is zelf creatief 

en kan goed buiten kaders denken. Daardoor is de drempel 

naar innovatie vrij klein. En omdat Francie zelf budgetver-

antwoordelijk is, is ze niet geremd om nieuwe dingen uit te 

proberen. Denk aan diensten als herstelcoaching, letselop-

leidingen, de carrousel intake en de bedrijfseconomische 

interventie. Al die diensten komen uit haar hoofd.

Francie: “Echt blij word ik van het gevoel dat je het verschil 

kunt maken. Dat je het gevoel hebt dat je aan het juiste touw 

aan het trekken bent. De professionals die ik ken zijn men-

sen die met passie voor het vak op pad gaan en het goede 

proberen te doen. En dan is het mooi als je in aanvulling op 

datgene wat er al is, iets nieuws kunt bieden waarmee die 

professionals het verschil kunnen maken en ervoor kunnen 

zorgen dat het beter kan.”

Veelbelovende pilot
“We zitten nu nog in de pilotfase, maar die ziet er veelbelo-

vend uit”, vult Lilian aan. “Dat geeft energie, puur en alleen 

al omdat je denkt dat je intrinsiek iets goeds aan het doen 

bent.”

Francie Peters (rechts) en Lilian Ouwerkerk zetten begin 2021 Mijn Herstelportaal in de markt.

Effectiever en waar 
mogelijk sneller

Lilian is eveneens ondernemer. Zij is directeur van DBC, een 

behandelcentrum met zes vestigingen in Nederland voor 

mensen die door een ongeval zijn uitgevallen in het arbeids-

proces. Lilian: “Ik vind het belangrijk dat wat wij bij DBC doen 

echt van toegevoegde waarde is in iemands leven. En dan 

met name wanneer iemand door fysieke en mentale klach-

ten, veelal als gevolg van een ongeval, niet meer in staat is 

om werk- en privé activiteiten uit te voeren. Wij richten ons 

op een zo optimaal mogelijk herstel. Uit onderzoek weten 

wij dat hoe eerder iemand hieraan gericht kan gaan werken, 

hoe effectiever en sneller er een resultaat geboekt wordt. In 

de praktijk zien wij echter dat ruim 40% van de cliënten pas 

een jaar of langer na het ongeval bij ons worden aangemeld. 

Als je ziet wat iemand in dat jaar is kwijtgeraakt wat mogelijk 

voorkomen had kunnen worden door tijdig inzetten van de 

juiste interventie, dat is schrijnend.”

En dat was ook direct een van de redenen waarom DBC dit 

nieuwe initiatief is gestart. Een initiatief waarbij niet eerst 

naar de schadeaspecten wordt gekeken, maar naar herstel. 

“Ja, wij willen het heel graag effectiever gaan doen en waar 

mogelijk het proces versnellen”, vervolgt Lilian. “Wij begrij-

pen uiteraard de protocollen die verzekeraars hanteren. En 

we snappen dat je het werk moet managen. Maar je moet 

niet uit het oog verliezen dat het gaat om individuen. Dat 

iedere dag telt.
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Sommige dossiers liggen wel twee maanden op iemands 

bureau te wachten tot het slachtoffer akkoord krijgt om in 

een behandeltraject te gaan. Ik zie het als onze taak om voor 

dat soort mensen een lans te breken en om samen met be-

trokken partijen anders, lees sneller, het proces in te gaan 

regelen.”

Maatschappelijke drive om stapje terug 
te doen
Op dit moment kunnen schadebehandelaars al een herstel-

coach via de Bureaus of een multidisciplinair traject via DBC 

inzetten. Als Mijn Herstelportaal goed werk levert door aan 

het begin van het traject maximaal herstel te bewerkstelli-

gen, dan worden die beide diensten echter minder vaak en 

intensief ingezet. Vreemd genoeg zou dat betekenen dat 

beide organisaties dus mogelijk baat hebben bij een lang-

zamer herstel. Maar desalniettemin zijn de dames vastbeslo-

ten om een succes te maken van het portaal en vanuit hun 

maatschappelijke drive zichzelf naar achteren te schuiven.

Lilian: “Wil je het goed doen, dan moet je niet bang zijn om 

te snijden in je eigen vlees. Wat veel mensen niet weten is 

dat in Mijn Herstelportaal de inhoudelijke behandeling niet 

altijd bij ons zelf wordt ingepland. Wij zijn alle twee kritisch 

op onze eigen meerwaarde. Als een andere behandeling 

beter is voor betrokkene dan wat DBC of wat de Bureaus te 

bieden hebben, dan maar niet in behandeling bij DBC of de 

Bureaus. Want Mijn Herstelportaal draait niet om ons, maar 

om betrokkene. Hoe eerder iemand bij het juiste behandel-

centrum terechtkomt, hoe sneller iemand herstelt.

Bij een ongeval speelt vaak naast het fysieke ook het men-

tale aspect. Met onze expertise kunnen wij die specialisaties 

bij elkaar brengen, waardoor je sneller kan schakelen en een 

betrokkene vlotter kan herstellen. Gelukkig hebben we een 

heel uitgebreid, landelijk dekkend netwerk dat we snel kun-

nen inzetten. Zo kunnen wij, naast artsen, fysiotherapeuten, 

psychologen en herstelcoaches, ook andere specialisten 

inzetten, zoals arbeidsdeskundigen en rekenkundig advi-

seurs.”

Het leven van slachtoffers verbeteren
Francie: “We zijn in de letselschade geneigd het proces op 

te starten vanuit de schaderegeling. Herstel vlieg je dan pas 

achteraf in om de schade te beperken. Dat is echter veelal te 

laat om de ontstane situatie echt te veranderen. De schade-

uitkering staat in zo’n traject centraal. Maar als je er goed bij 

stilstaat betekent een schadevergoeding een compensatie 

voor een situatie die slecht blijft. Door als eerste naar herstel 

te kijken probeer je een slechte situatie te verbeteren. Het is 

dus een veel positievere benadering: je kijkt of je dingen kan 

verbeteren in plaats van vergoeden. En dat is wat wij willen 

bewerkstelligen: het leven van een slachtoffer verbeteren.

En ook de discussie omtrent het causale verband kan met 

Mijn Herstelportaal naar achteren worden geschoven. In die 

gevallen waarin de aansprakelijkheid wel vaststaat, maar 

het causale verband nog niet, wordt normaal gesproken 

eerst veel tijd gestoken in de discussie of alle klachten van 

betrokkene nu gerelateerd zijn aan het ongeval of niet. Dat 

betekent in de praktijk dat er – als eerste stap in het scha-

deproces – veel tijd en aandacht gaan naar het opvragen 

van medische informatie en het inwinnen van medische 

adviezen, gevolgd door een discussie tussen de beide me-

disch adviseurs. Nu zie je dat verzekeraars, in die gevallen 

waarin dit opportuun is, zeggen: ‘wij stellen die discussie uit 

en gaan in eerste instantie bekijken wat er voor nodig is om 

fysiek en mentaal te herstellen’.

Met Mijn Herstelportaal wordt dus niet meteen ingegaan op 

die causaliteitsvraag, maar wordt het herstelproces leidend 

gemaakt. Omdat vergoeding van de schade natuurlijk niet 

eindeloos kan worden uitgesteld, is de duur van het traject 

via Mijn Herstelportaal beperkt tot maximaal een half jaar. 

Daarna kan het hersteltraject natuurlijk gewoon doorlopen, 

maar dat is dan niet meer via Mijn Herstelportaal.”

“Even voor de duidelijkheid: vanuit Mijn Herstelportaal be-

oordelen wij niet of klachten voortkomen uit het ongeval”, 

voegt Lilian toe. “Wij kijken alleen naar wat je nodig hebt om 

tot herstel te komen. Wat de grootste struikelblokken zijn 

om dingen in de thuissituatie, het werk of de sport te kun-

nen doen.

Vervolgens kijken wij of datgene wat inmiddels via de ge-

bruikelijke zorgkanalen is ingezet ook daadwerkelijk ade-

quaat is.”

Landelijk dekkend netwerk van specialisten
Op de vraag of ze dit kan toelichten geeft Lilian het volgen-

de voorbeeld: “Betrokkene was een verpleegkundige die be-

trokken was geweest bij een auto ongeluk. Ze viel niet uit in 

het werk, maar ervaarde veel restklachten. Daarvoor werd ze 

al geruime begeleid door een fysiotherapeut die haar mas-

sages gaf en oefeningen om thuis te doen. Omdat ze zich 

verantwoordelijk voelde om haar werk uit te blijven voeren, 

had ze contact opgenomen met de aansprakelijke verzeke-

raar, want ze was bang dat ze anders mogelijk uit zou vallen 

voor haar werk. Ze kampte namelijk met fysieke en mentale 

problematiek.

Uit het gesprek met de Herstelarts werd duidelijk dat er 

een ander soort behandeltraject ingezet moest worden. De 

behandeling is omgezet naar een actief traject waarin zij 

functioneel getraind werd op uitvoering van haar dagelijkse 

activiteiten. Wij hebben gelukkig een breed netwerk van 

partijen en konden snel een professional bij haar in de re-

gio bieden die wel de juiste begeleiding kon geven. Met een 

paar keer trainen was haar mindset compleet veranderd. 

Ook in fysiek opzicht ging het goed. Ze gaf aan dankbaar te 

zijn dat ze op het juiste pad was gezet. Let wel, vanuit ons 

is dat geen magie. We hebben alleen geconstateerd dat de 

eerste behandeling niet de juiste was. Van een passieve be-

handeling met massages is zij gegaan naar een actieve be-

handeling door een andere fysiotherapeut.”

Omdenkproces
“Samen met verzekeraar NH1816 en vrij recent met Univé 

hebben wij de eerste zaken opgezet. Dat is altijd spannend, 

omdat van alle betrokken partijen verwacht wordt dat zij op 

een andere manier gaan werken”, vervolgt Francie. “Als je je 

niet als eerste bezighoudt met het causaliteitsvraagstuk, dan 

is het op dat moment best onzeker of betrokkene eigenlijk 

wel recht heeft op de extra aandacht vanuit Mijn Herstelpor-

taal. Dat is een andere benadering, die een andere instelling 

van de schadebehandelaar vraagt. Je moet als schadebe-

handelaar dan ook de vrijheid voelen om te mogen ‘omden-

ken’. Mooi om te zien en te ervaren dat beide verzekeraars in 

hun aanpak en benadering hiervoor openstaan.” 

Ook bij DBC en de Bureaus moet op een andere manier wor-

den gewerkt en dat is voor beide partijen best even wennen.

Francie Peters is directeur van multidisciplinair dienstencentrum de Bureaus. Het leven van een slachtoffer 
verbeteren

Mijn Herstelportaal zal overigens worden opgericht als 

Stichting waarmee het, los van DBC en de Bureaus, een zelf-

standige en onpartijdige manier van werken waarborgt.

Monitoring gedurende zes maanden
Lilian: “Mijn Herstelportaal biedt maatwerk binnen vier ver-

schillende domeinen, de zogenaamde portalen, te weten 

interventie in het medisch traject, mentaal welzijn, fysiek 

welzijn en arbeid. Wij starten een traject altijd met het laten 

invullen van vragenlijsten. Afhankelijk van de uitkomsten 

krijgen wij een beeld van het soort klachten en de aard van 

de klachten. Dankzij corona zijn wij inmiddels prima in staat 

om mensen online te spreken en te begeleiden. Die bege-

leiding gebeurt in ieder geval door een herstelarts, al dan 

niet bijgestaan door een senior psycholoog of paramedisch 

adviseur. Zij spreken met betrokkene en aan de hand van die 

online consulten wordt er een advies uitgebracht. Het kan 

zijn dat betrokkene de behandelingen die reeds worden ge-

volgd gewoon gaat continueren, omdat we zien dat er con-

crete vorderingen worden gemaakt in het herstel. Maar het 

kan ook zijn dat we contact opnemen met de behandelende 

partij om te overleggen over het te voeren herstelbeleid. Of 

we stellen een compleet andere behandelmethode voor, 

zoals een fysiotherapeut met een specifieke specialisatie of 

trauma begeleiding. Vervolgens blijven wij het proces moni-
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toren gedurende maximaal zes maanden. Wij kunnen daar-

bij snel schakelen, omdat wij van de deelnemende verzeke-

raars een mandaat hebben gekregen om die interventies in 

te zetten die wij nodig vinden. Het voordeel hiervan is dat 

het hersteltraject veel sneller gaat, omdat de dossiers geen 

maanden blijven liggen in afwachting van toestemming. In 

feite zetten wij dus een alternatieve structuur op.”

Groeiende samenwerking
Op de vraag wat tot nu toe de bevindingen zijn antwoordt 

Lilian: “Het is gaaf om te zien dat de professionals die mee-

doen vanuit een enorme intrinsieke drive en deskundigheid 

zo goed mogelijk willen adviseren. En dat vraagt vaak ook 

‘out of the box’ en creatief denken. Ook boeiend om te zien 

hoe de samenwerking tussen herstelartsen en professionals 

per casus groeit.

We brengen werelden bij elkaar. Zorgen ervoor dat er over 

en weer kennis wordt gedeeld. Dat er bijvoorbeeld nascho-

ling is over re-integratie bij verzuim. Ook vanuit de kant van 

verzekeraars wordt er meegedacht en gecreëerd. Met elkaar 

kunnen we er een successtory van maken, want het portaal 

kan iets toevoegen aan hetgeen er al is.”

“Ook wij hebben stappen gemaakt aan de hand van de 

feedback die we krijgen”, licht Francie toe. “We werken nu al 

met drie grote partijen en krijgen wekelijks dossiers waar we 

ervaring mee opdoen. We zitten nog volop in een ontwik-

kelproces waarbij wij zaken continu proberen te verbeteren, 

want ook achter de schermen moet het goed zijn. We zullen 

dan ook pas opschalen als Mijn Herstelportaal goed staat. En 

ja, als het succesvol is, dan worden onze reguliere diensten 

overbodig. Maar dat is helemaal niet erg, want dat betekent 

dat er iets anders, beters voor in de plaats is gekomen.”

De droom: blijvend het verschil maken
De droom van de dames? Er een enorm succes van maken. 

Blijvend het verschil kunnen maken in het leven van men-

sen die betrokken zijn bij een letselschade. Partijen die nu 

nog weerstand bieden enthousiast meekrijgen en met ie-

dereen het gesprek erover voeren. De aanpak van Mijn Her-

stelportaal zou zo een nieuwe standaard kunnen worden in 

de letselschadebehandeling, waardoor het slachtoffer echt 

centraal komt te staan.

“Niets is zo fijn als straks, na de pilot, blijkt dat onze visie ook 

daadwerkelijk de juiste weg blijkt te zijn”, besluit Francie. 

“Dan hebben wij maar mooi aan het begin gestaan van een 

veranderingsproces dat het verschil heeft gemaakt. We zijn 

nu al trots. En ik zou nog steeds net zo trots zijn als blijkt dat 

het initiatief geen succes wordt. Gewoon vanwege het feit 

dat we samen maar mooi het lef hebben getoond om het te 

gaan doen. We nemen daarmee best een risico, want we krij-

gen echt niet alleen maar positieve reacties. En dat is prima. 

Iedereen mag er iets van vinden. Maar wij gaan door.” <

Lilian Ouwerkerk is directeur van herstelspecialist DBC.
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PERSONENSCHADE

Sedgwick’s team Co-assurantie Personenschade

Caring counts. 
Ook in de co-assurantie

Met alle mogelijke specialismen in huis behoort Sedgwick tot een van de topspelers in de co-assurantiemarkt. 

Samenwerking tussen al die verschillende specialisten is een van de speerpunten van General Manager Personenschade 

Martin de Haan. Op zijn initiatief werd het team Co-assurantie Personenschade in het leven geroepen.

Het team Co-assurantie Personenschade wordt geleid door 

Yvette van den Bos (35). Zij kwam na haar Rechtenstudie via 

Sedgwick TPA, de claimsafdeling van Sedgwick, terecht op 

de afdeling personenschade waar zij zich in 10 jaar tijd van 

junior expert wist op te werken tot Manager Co-assurantie 

Personenschade. Yvette: “Ik heb altijd al personenschade-

expert willen worden, maar er was aanvankelijk geen plek bij 

Sedgwick. Daarom kreeg ik een andere, ook heel leuke func-

tie als juridisch medewerker aangeboden. Achteraf gezien 

ben ik blij dat ik mijn carrière zo gestart ben, want daardoor 

weet ik exact hoe claims afgehandeld worden. Het was geen 

vooropgezet plan om zolang bij een en dezelfde organisatie 

te werken, maar ik heb hier – net als tal van andere collega’s 

overigens – zoveel kansen gekregen. Toen Martin aankon-

digde dat hij de afdeling Co-assurantie Personenschade wil-

de starten, heb ik aangegeven dat ik daar wel mijn steentje 

aan bij wilde dragen. Nooit verwacht dat ik vervolgens aan 

de slag kon gaan als manager. Dat gevoel van vertrouwen 

bindt. En daarnaast voel ik me hier gewoon thuis. Sedgwick 

is weliswaar een grote internationale organisatie, maar voelt 

nog steeds aan als een familiebedrijf.” 

Oog voor belangen
Martin de Haan loopt al wat langer rond bij Sedgwick en 

diens voorgangers, en heeft er vanaf 2000 zijn sporen meer 

dan verdiend. Sinds 2010 is hij verantwoordelijk voor de divi-

sie Personen. Omdat letselschadezaken in de co-assurantie 

vaak heel anders zijn dan bijvoorbeeld een WAM- of SVI-

aanrijdingschade, omdat er veel partijen met verschillende 

belangen bij betrokken zijn, zag Martin de noodzaak om 

een apart team Co-assurantie te creëren. Martin: “Bij Sedg-

wick behandelen wij in principe alle soorten schades, ook 

multidisciplinair, maar werken voor de co-assurantiemarkt is 

echt een vak apart. Je hebt te maken met veel verschillende 

partijen die ieder een ander belang hebben. Daarnaast spe-

len er ook privacygevoelige of imago gerelateerde aspec-

ten. Daar moet je als expert oog voor hebben. Dat maakt het 

heel anders dan werken voor de provinciale markt. Wat wij 

bieden – de combinatie van co-assurantie, onze multidisci-

plinaire aanpak en personenschade – is uniek.”

Captives en eigenrisicodragers
Vooral voor de co-assurantiemarkt is het prettig dat je Sedg-

wick om hulp kan vragen, waarbij je als klant vervolgens ze-

ker weet dat je van A-Z geholpen gaat worden. Of je nou 

verzekeraar bent, makelaar, eigenrisicodrager of captive, 

dat maakt niets uit. “Juist voor eigenrisicodragers of captives 

is de afdeling Co-assurantie Personenschade van waarde, 

want zij weten vaak minder goed hoe het letselschadepro-

ces in Nederland in elkaar steekt. Dat werkt namelijk com-

pleet anders dan in het buitenland. Wij merkten dit ‘gat aan 

kennis’ op en vonden dat hier een specialistisch team, dat 

beschikt over enorm veel kennis en de juiste vaardigheden, 

mee aan de slag moest gaan”, vervolgt Martin. “De leden 

van ons Co-assurantieteam komen vaker met dezelfde soort 

zaken in aanraking en begrijpen derhalve goed hoe zij de 

risicodrager en alle andere stakeholders van dienst kunnen 

zijn. Zo proberen wij in de breedste zin van het woord te ont-

zorgen, het slachtoffer centraal te stellen en de schadelast 

zoveel mogelijk te beheersen en waar mogelijk te beperken.”

Aansprakelijkheid vaststellen
Yvette vervolgt: “Letselschadetrajecten in de co-assurantie 

zijn anders dan letselzaken in de provinciale markt. Eerst 

moet de aansprakelijkheid vastgesteld worden. Het Co-

assurantieteam bestaat uit specialisten die zeer goed op de 

hoogte zijn van wet- en regelgeving. Zij kunnen een onder-

zoek naar de omstandigheden rond een ongeval uitvoeren. 

Daarbij kan, desgewenst, gebruik worden gemaakt van ex-

perts vanuit andere disciplines, waaronder bouwkundigen, 

werktuigbouwkundigen, chemici et cetera. De toedracht-

onderzoeken doen we dan ook zelf, waarbij we de feitelijke 

omstandigheden in kaart brengen en getuigen horen om 

de waarheid boven tafel te halen. Sedgwick heeft boven-

dien een inschrijving als particulier onderzoeksbureau. Zijn 

er specifieke dossiers, waarin er een meer specifieke onder-

zoekskant is, dan nemen wij Cindy Last mee. Zij is in het bezit 

van een geldig legitimatiebewijs ‘Particulier Rechercheur’ en 

mag als ‘privédetective’ getuigen ondervragen. Nadat Cindy 

getuigen heeft gehoord maakt zij het verslag dat ik aan mijn 

rapport toevoeg. Cindy kan ook een rol spelen bij de ontwik-

keling van onze mensen, als het gaat om interviewtechnie-

ken.” 

Eén overzichtelijke rapportage
“Als er sprake is van letsel en er speelt méér, bijvoorbeeld 

een aansprakelijkheidskwestie in een fabriek waar een tech-

nisch expert naar moet kijken of een brandschade in combi-

natie met letsel waar een property-expert bij gehaald moet 

worden, dan betrekken we er, in overleg met onze opdracht-

gevers, vanaf dag één andere afdelingen bij om de kwestie 

samen op te pakken. Die multidisciplinaire aanpak wordt 

erg gewaardeerd. Alleen al binnen Personenschade hebben 

we enorm veel experts die we kunnen aanhaken. Denk aan 

rekenkundige experts als ondersteuning bij meer complexe 

rekenkundige aspecten, zoals zzp’ers, pensioenschade en 

toekomstschadeberekeningen. Of aan zorgschade experts 

(fysiotherapeuten, ergotherapeuten) voor de benodigde 

voorzieningen, aanpassingen en hulpmiddelen, ZZP-Care – 

de arbodienst ter begeleiding van een arbeidsongeschikte 

zzp’er – en natuurlijk de medisch adviseurs van Sedgwick-

Medas. Daarnaast kunnen we een beroep doen op zoveel 

verschillende disciplines, waaronder property, technisch en 

transport/goederen-experts, om maar wat dwarsstraten te 

noemen. 

Maar ook andersom, als er bijvoorbeeld bij productaanspra-

kelijkheid sprake is van letsel, dan haalt de afdeling Pro-

duct Aansprakelijkheid en Recall er onze personenschade-

experts bij. Kijk, dat is nou zo mooi aan Sedgwick. Voor alle 

mogelijke aspecten hebben we een specialist in dienst, ook 

internationaal, waardoor een opdrachtgever voor alles bij 

ons terecht kan. Dit noemen wij ‘one stop shop’. Vervolgens 

worden alle bevindingen zoveel mogelijk in één rapport 

samengevoegd. Wel zo praktisch en overzichtelijk voor op-

drachtgevers.”

Manager Co-assurantie Personenschade 
Yvette van den Bos.

General Manager Personenschade Martin de Haan. 

Een blauwdruk met gevoel 
voor alle belangen

Dossier uit handen geven
“Je geeft een dossier dus echt uit handen aan Sedgwick. En 

ja, soms betekent dit, dat wij op eieren moeten lopen, want 

als er in de co-assurantie sprake is van letsel, dan heb je veel-

al te maken met een arbeids- of commerciële verhouding. 

Wij proberen te allen tijde het overleg te zoeken waardoor 

wij goed op de hoogte zijn van alle belangen en hier reke-

ning mee kunnen houden. Dat verschil in belangen is een 

van de zaken die wij in ons achterhoofd moeten houden. Het 

is immers onze taak om ervoor te zorgen dat verhoudingen 

niet verstoord worden. En precies daarom hebben we heel 

zorgvuldig ons team Co-assurantie uitgezocht, want het is 

werk dat je niet zomaar door iedereen wilt laten doen. Alle 

teamleden zijn stuk voor stuk Senior (NIVRE Register-)Expert 

met de nodige levenservaring die waar nodig de regie kun-

nen nemen in een gesprek. Zij begrijpen dat ze te maken 

hebben met verschillende belangen en kunnen daarbinnen 

manoeuvreren.” 

Slachtoffer centraal
“Alle stakeholders kunnen bij Yvette terecht die als spin in 

het web fungeert en die de regie neemt in de extra priva-

cygevoelige of publiciteitsgevoelige zaken”, besluit Martin. 

“Dat we compliant zijn hoeven we hopelijk niemand meer 

uit te leggen, gezien het feit dat we een grote internationale 

speler zijn. We hebben gezorgd voor een blauwdruk, een 

maatwerk aanpak met gevoel voor alle belangen die er spe-

len. Die zaken zijn essentieel, want zo kan je die one-stop-

shop aanpak garanderen. Door alles intern en extern goed te 

regelen kunnen wij garanderen dat het slachtoffer centraal 

blijft staan. Want caring counts. Ook in de co-assurantie.” <
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De toekomst van de financieel 
adviseur ligt bij risicomanagement

Waar hebben ondernemers echt behoefte aan en hoe kan je de meeste toegevoegde waarde bieden? Daar had Barbara 

Stoopman wel ideeën over. Tien jaar geleden besloot ze die ideeën in de praktijk om te zetten. Ze startte haar eigen 

advieskantoor waarbij een risicomanagementgerichte aanpak en provisieloos werken centraal staan.

“Ik geloof heilig in het idee dat ondernemers het meest 

gebaat zijn bij een adviseur die hen helpt bij het omgaan 

met en het sparren over hun ondernemersrisico’s”, steekt 

Stoopman van wal. “Dus echt iemand die aan de hand van 

een grondige inventarisatie van het bedrijf en analyse van 

de risico’s samen met de ondernemer bekijkt of deze ac-

ceptabel zijn, door preventiemaatregelen verminderd kun-

nen worden, voorkomen moeten worden of misschien wel 

verzekerd moeten worden. Dat werkt voor mij het best als 

omgaan met hun risico’s, maar uiteindelijk draaide het wel 

om het afsluiten van een verzekering. Gaandeweg merkte 

ik dat veel ondernemers eigenlijk vooral willen sparren over 

hun risico’s. En toen begon bij mij het idee te sluimeren dat 

het ook anders kon. Daarin werd ik bevestigd toen ik een dis-

cussiediner over risicomanagement bijwoonde. In de auto 

terug naar huis besloot ik ontslag te nemen en mijn gevoel 

te volgen.”

Langetermijnvisie
Stoopman volgde de Risicomanagementopleiding van 

Avans en ging aan de slag. “Dat was in het begin best on-

wennig. Je weet wat je te bieden hebt en je weet waar de 

klant behoefte aan heeft, maar het verwoorden ervan, daar 

moet je in groeien. En ook de ondernemer moet aan deze 

benadering wennen. Nog niet zo heel lang geleden heb ik 

een klant binnengehaald waar ik in mijn beginjaren ook 

langs ben geweest. Toen draaide dat op niets uit. Mijn ‘ver-

haal’ landde niet. Deels - bedacht ik achteraf - omdat het er 

nog niet zo soepel uit kwam, maar ook omdat deze klant 

toen nog zelf veel meer op het spoor zat van ‘risico’s moet 

je verzekeren’ en dan het liefst zo goedkoop mogelijk, in een 

pakket. Gelukkig beginnen ondernemers daar anders over 

te denken. Zakelijke klanten willen steeds vaker niet alleen 

advies over hoe ze hun huidige risico’s met een verzekering 

kunnen afdekken, maar een langetermijnvisie over hoe om 

te gaan met risico’s op zowel operationeel als strategisch 

vlak.” 

Sparringpartner
Inmiddels weten haar klanten Stoopman feilloos te vinden 

als ze ‘ergens mee zitten’. Stoopman: “Het merendeel van 

mijn klanten heeft een abonnement. Ze weten dan dat ze 

me altijd kunnen bellen als ze even willen sparren. En dat 

doen ze ook, over allerhande risico’s; zowel verzekerbare als 

onverzekerbare. Zo belde laatst een klant die een horeca-

zaak heeft. Hij worstelde ermee hoe om te gaan met vaste 

klanten die geen corona QR-code wilden of konden laten 

zien. Hij wilde die klanten niet kwijt; juist in deze tijd zijn 

het vooral deze klanten die nog enigszins voor omzet in zijn 

zaak zorgen. Maar aan de andere kant is hij wel verplicht ze 

ernaar te vragen. Kijk, ik ga hem in dit geval niet zeggen wat 

hij moet doen. Maar ik kan hem wel heel goed voorhouden 

wat de consequenties zijn van de keuze die hij maakt. En ook 

vertellen wat hij wel of niet moet doen als hij voor wel of 

niet controleren kiest. Niet dat hij dat grotendeels zelf niet 

kan bedenken, maar hij wil er gewoon even over praten met 

iemand die het vraagstuk nuchter en zonder emoties bena-

dert. Zo’n vraag heeft alles te maken met risicomanagement 

en niets met verzekeren.”

Toekomst
Stoopman is ervan overtuigd dat de toekomst van de fi-

nancieel adviseur bij risicomanagement ligt, wat verder 

gaat dan verzekeringsadvies. Maar ze begrijpt ook goed dat 

sommige adviseurs huiverig zijn om ermee aan de slag te 

gaan. Ze raadt adviseurs die ermee willen experimenteren 

dan ook aan om met nieuwe klanten te beginnen. Stoop-

man: “Bij nieuwe klanten hoef je niet uit te leggen waarom 

je het ineens anders wilt doen, maar kun je direct aangeven 

dat je voor een risicomanagementgerichte aanpak kiest en 

waarom je dat doet. En dat aan dat adviestraject met een 

inventarisatie van de risico’s, een analyse ervan en een aan-

pak ervoor een prijskaartje hangt. En dat de uitkomst van 

dat traject niet per se een verzekering is, maar een plan van 

aanpak over hoe om te gaan met de risico’s. Als je de kennis 

hiervoor in huis hebt en er zelf in gelooft, zullen er weinig 

klanten zijn die je niet overtuigt. Is het niet de eerste keer, 

dan wel de tweede keer.” <Barbara Stoopman, eigenaar van advieskantoor Nouveau Consultancy uit Oud-Beijerland: “Ik kan de klant goed voorhouden wat de consequenties zijn van de keuze die hij maakt.”

Risicomanagement gaat verder 
dan verzekeringsadvies

Risicomanagementgerichte 
aanpak en provisieloos werken 
staan centraal 

mijn beloning niet afhankelijk is van eventuele provisie die 

ik krijg voor het sluiten van een verzekering, maar van mijn 

advies zelf. Dáár zit namelijk mijn meerwaarde en dáár wil ik 

dan ook voor betaald worden.”

Gevoel volgen
Vóór Stoopman startte met Nouveau Consultancy werkte 

ze al ongeveer 15 jaar als adviseur in de financiële sector. 

“Natuurlijk adviseerde ik klanten toen ook hoe ze konden 
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Crawford versterkt marktpositie 
door acquisitie BosBoon
Begin oktober kondigde Crawford de overname van BosBoon aan. Beide bedrijven hebben de afgelopen jaren naam 

gemaakt met het regelen van moeilijke en complexe schades en vullen elkaar qua expertise goed aan. Twee sterke 

partijen maken zich gezamenlijk op om opdrachtgevers een nog completer dienstenpalet te kunnen bieden.

Door Helena Broekema en Cindy van der Helm
Fotografie Raphaël Drent

Crawford heeft een uitstekende positie verworven in de co-

assurantiemarkt en neemt in het internationale speelveld 

een prominente plaats in. Toch is het in de basis nog steeds 

een internationaal familiebedrijf en dat werkt door in alle 

geledingen. “Crawford is niet gericht op kortstondige suc-

cessen”, begint Niels de Kock, algemeen directeur van Craw-

ford Nederland en België, het gesprek. “We willen Crawford 

verder uitbouwen en door diepte-investeringen te doen, 

kunnen we het bedrijf een sterkere marktpositie geven en 

voor een langere periode relevant houden voor de Neder-

landse en internationale markt. De overname van BosBoon 

past uitstekend in die langetermijnstrategie.”

Crawford is van oudsher meer gespecialiseerd in brand- en 

transportschades. Met bouw-, personen- en aansprakelijk-

heidsschades trad het bedrijf daarentegen in het verleden 

wat minder op de voorgrond. Dankzij de overname van 

BosBoon krijgen de activiteiten op die vlakken echter een 

enorme boost. De overname is dan ook een mooie aanvul-

ling op de eigen Crawford aanwervingen in die branches 

van de afgelopen paar jaar.

Niels heeft een bedrijfskundige achtergrond, werkt inmid-

dels achttien jaar bij Crawford en heeft diverse commer -

ciële rollen gehad, veelal in het buitenland. “Toen een kleine 

drie jaar geleden de vraag kwam of ik het Nederlandse en 

Belgische bedrijf wilde leiden, heb ik volmondig ja gezegd. 

Crawford is een mooi familiebedrijf met een rijke historie. 

Daarnaast hebben we met een groot aantal prominente, lo-

kale en internationale opdrachtgevers een goede positie in 

de Nederlandse en Belgische markt.”

Rob Kleinveld is de rechterhand van Niels. Hij is al sinds 1983 

werkzaam in de expertisebranche en bekleedt momenteel 

onder andere de functie van Client Director Benelux & GTS 

Europe. “Niels en ik trekken nu 2,5 jaar de Crawford-kar waar-

bij ik Niels zo veel mogelijk assisteer op commercieel vlak. 

Van huis uit ben ik schade-expert. Sinds 2004 richt ik me 

echter meer op business development en klantrelaties. Dit 

vind ik ontzettend leuk en uitdagend, vooral omdat wij in 

een incident gedreven markt werkzaam zijn. Het is fantas-

tisch om ‘s ochtends wakker te worden met het gegeven dat 

er die dag weer iets onverwachts kan gaan gebeuren.”

Hetzelfde DNA
Hoe Crawford tot deze acquisitie is gekomen? “De bal is 

gaan rollen toen senior schade-expert en BosBoon-directeur  

Mathy Boon een van de Engelse directieleden van Crawford 

sprak. De combinatie van de expertise en ervaring die Bos-

Boon in huis heeft, wekte onze belangstelling”, legt Niels uit. 

“Crawford kon nog wel wat specialistische kennis op enkele 

aandachtsgebieden gebruiken. Laat BosBoon die kennis 

nou perfect aanvullen. En andersom speelde hetzelfde.”

Ook BosBoon was enthousiast. “De afgelopen twintig jaar 

heeft BosBoon een team opgebouwd dat met veel passie 

en gevoel te werk gaat”, vertelt Twan Meulendijks, directeur 

en senior schade-expert bij BosBoon. “Diezelfde passie en 

zo’n zelfde houding zagen we terug in de gesprekken met 

Crawford. Het contact met collega’s onderling en met op-

drachtgevers komt overeen met de manier waarop BosBoon 

te werk gaat.” Ook qua imago sluiten de bedrijven op elkaar 

aan. Zowel BosBoon als Crawford staan bekend als betrouw-

bare, degelijke organisaties. 

Niels de Kock is algemeen directeur van Crawford Nederland en België.

De dagelijkse aansturing van 
BosBoon blijft vooralsnog in 
handen van de vorige eigenaren

Onafhankelijk maar toch samen
En dat de fusie ook in de markt op zijn plaats valt, is volgens 

senior schade-expert en BosBoon-directeur Herman van der 

Bos nu al duidelijk te merken: “De overname is pas in oktober 

aangekondigd, maar we merken nu al dat we andersoortige 

opdrachten binnenkrijgen. Zo deden wij voorheen weinig 

beroepsaansprakelijkheidsschades. We kúnnen het wel, 

maar hadden op dat gebied gewoonweg geen naamsbe-

kendheid. Je krijgt immers pas het werk, als je de specialist 
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in huis hebt. Bij Crawford zit iemand die gespecialiseerd is 

in beroepsaansprakelijkheid, waardoor een bestaande op-

drachtgever een dergelijke zaak bij ons neerlegde. Zonder 

die collega-specialist hadden we deze opdracht waarschijn-

lijk niet gehad.” 

“En we hebben al meer van dat soort voorbeelden meege-

maakt”, voegt Rob toe. “Dat zijn de eerste tekenen vanuit de 

markt dat ons samengaan geaccepteerd wordt. Een deel 

van onze opdrachtgevers overlapte elkaar. Door de over-

name kunnen opdrachtgevers gebruikmaken van een bre-

der dienstenpakket en een groter aanbod van specialisten. 

Doordat er een multidisciplinair team op een schade gezet 

kan worden, waarin ieder zijn eigen specialisme heeft, ver-

betert de kwaliteit van dienstverlening. Want ook al gaat 

BosBoon vooralsnog als een onafhankelijk bedrijf binnen 

Crawford verder, we maken al wel gebruik van elkaars ken-

nis en expertise.” De dagelijkse aansturing van BosBoon blijft 

vooralsnog in handen van de vorige eigenaren. En ook de 

namen BosBoon en Crawford blijven voorlopig naast elkaar 

bestaan. Uiteraard vanwege de naamsbekendheid die Bos-

Boon de afgelopen 21 jaar heeft opgebouwd, maar ook om 

opdrachtgevers te laten wennen aan de overname.

Het menselijke gevoel
Het bedrijf, dat in 2000 werd opgericht door Herman van 

der Bos en Mathy Boon, staat bekend om zijn persoonlijke 

manier van werken. En dat is niet verwonderlijk. Beide op-

richters werkten in 2000 bij een groot expertisebureau en 

beiden waren van mening dat het werk ook op een betere, 

handigere en enthousiastere manier kon. Herman: “Mijn 

werkgever werd overgenomen door een grote internatio-

nale speler, waardoor het werk steeds zakelijker werd. Ook 

Mathy was tijdelijk in dienst getreden bij een grote club en 

los van elkaar ontdekten wij dat wij het menselijke gevoel 

misten. Ook het stukje plezier maken was weggevallen. Dat 

persoonlijke en die werkvreugde hebben wij kunnen in-

brengen in BosBoon.”

“Ooit is BosBoon gestart met een klein team en was het heel 

dynamisch”, licht Mathy toe. “Geen vergaderingen en weinig 

administratieve handelingen. Heerlijk. Toen we als bedrijf 

groeiden, kwamen er wel directievergaderingen. Hoewel we 

een informele organisatie bleven, werd het door de omvang 

vanzelf een wat logger apparaat. We professionaliseerden, 

kregen routines, moesten een controller en een compliance 

officer in dienst nemen. Eigenlijk zouden we nu van 40 naar 

100 man moeten groeien om het echt goed te doen. Maar 

wil je dat nog als je 55 bent? Ik wil in ieder geval niet meer 

tot mijn pensioen doen wat ik gedaan heb. Het liefst wil ik 

nu kennis overdragen, anderen enthousiasmeren. En laat 

daar nou toevallig Crawford aan de poort staan. Of juist niet 

toevallig.

Ik luister altijd sterk naar mijn gevoel. En dat gevoel zei dat 

de overname goed was. We stonden op het punt om een 

verjongingsslag te maken met BosBoon. We wilden het be-

drijf groter maken, zodat het meer draagvlak zou krijgen. 

Om dat voor elkaar te krijgen hadden we veel moeten in-

vesteren. Niet alleen financieel, maar ook qua energie. Dat 

was met de overname door Crawford in één klap geregeld.”

Volwassen organisatie
“Het is wel even wennen hoor. BosBoon is mijn vierde kindje, 

zeg ik altijd. Het voelt alsof mijn oudste zoon op eigen be-

nen gaat staan en uit huis gaat. Die BosBoon, die nu 21 jaar 

is, is volwassen en als je 21 bent mag je alles zelf beslissen. 

Ik zal dus moeten loslaten. Ik heb nu twee handen vrij om 

wat anders te doen. Als BosBoon zijn wij een groep mensen 

die samen iets doen. Die groep gaat zich de Crawford orga-

nisatie eigen maken. Bij BosBoon had ik invloed op alle be-

sluitvorming. Voor mij vormt dit een nieuwe uitdaging, want 

ik zal minder de baas zijn. Oké, BosBoon heet binnenkort 

waarschijnlijk geen BosBoon meer, maar dat vind ik niet be-

langrijk. Ik ben trots op wat we hebben neergezet en dat we 

voor onze mensen een goede plek hebben gevonden waar 

ze zich veilig kunnen voelen en zich kunnen ontplooien. En 

ik? Ik ga met hetzelfde enthousiasme aan het werk.”

Ook voor Herman voelt het goed. “Ik ben inmiddels 61 jaar 

en ga nog steeds met veel plezier naar mijn werk. Maar ge-

zien de overname en mijn leeftijd zie ik mij wel een stap te-

rug doen. Mijn ambities liggen nu meer bij het behandelen 

van schades en het coachen van jongere experts, dan bij een 

bestuursfunctie.”

medewerkers officieel aan elkaar voor te stellen, maar we 

merken ondertussen dat collega’s elkaar al weten te vinden. 

Iedereen heeft er behoefte aan zo snel mogelijk bij elkaar te 

gaan zitten. De meesten kenden elkaar al van dossiers waar 

ze gezamenlijk een aandeel in hadden. Daardoor weten ze 

wat ze aan elkaar hebben. Omdat ze toentertijd leuk contact 

hadden, zoeken ze elkaar nu weer op om samen een zaak 

op te pakken. 

Opdrachtgevers schakelen nog steeds óf BosBoon óf Craw-

ford in, maar als wij een opdracht krijgen waar we de exper-

tise voor nodig hebben die bij BosBoon zit, kunnen we snel 

schakelen. De synergie betaalt zich op dat vlak al uit. We 

kunnen nu putten uit een bredere groep experts die elkaar 

weten te vinden. Ik zie het als een mooie, natuurlijke basis 

die we verder gaan uitbouwen. Dat is iets wat voor volgend 

jaar op de rol staat. Maar we gaan eerst separaat van elkaar 

opereren en in 2022 kijken we hoe we de twee bedrijven in 

elkaar gaan schuiven. Het is nu echter al een gegeven dat we 

Twan en Herman vragen om hun teams te blijven aansturen.”

Het verschil maken
Rob: “Crawford BosBoon zit in het specialistische, zakelijke 

segment en in de co-assurantie. Wij zijn er niet voor de bulk, 

maar voor de zaken waarin wij met onze expertise en er-

varing het verschil kunnen maken. We doen waar we voor 

staan en doen dat op een betrouwbare manier. Geen poes-

pas. En daar zie je duidelijk de overeenkomst met het DNA 

van BosBoon. We hebben specialistische mensen in huis die 

in hun niche tot de beste van de branche gerekend kunnen 

worden. En precies daarmee maken we het verschil. Heeft 

een verzekeraar, verzekerde of makelaar bij een complexe 

schade een expert nodig? Dan zijn wij er. Het maakt ons niet 

uit of we naar een windturbine of een verbrande fabriekshal 

moeten. Of het nu gaat om een bedrijfsschade of een perso-

nenschade, wij hebben de specialisten in huis die de nodige 

‘vlieguren’ hebben gemaakt en expert zijn in hun niche.” De 

experts zijn dan ook volwaardige gesprekspartners en kun-

nen met elke partij op alle niveaus meepraten.

Toekomstplannen
Op de vraag hoe Crawford toekomstige groei ziet, antwoordt 

Niels: “Nederland heeft een heel erg volwassen markt als het 

om expertise gaat. In mijn ogen de meest volwassen markt 

van heel Europa, zo niet van de hele wereld. We hebben nu 

al een aanzienlijke vertegenwoordiging in Nederland, maar 

Crawford streeft altijd naar groei. Mijns inziens moet je altijd 

op twee sporen inzetten, dus op zowel natuurlijke groei als 

acquisities.” Rob is het daarmee eens: “Ik geloof heel erg in 

Rob Kleinveld bekleedt diverse functies waaronder die van Client 
Director Benelux & GTS Europe.

Senior schade-expert en directeur van BosBoon Mathy Boon is inmid-
dels door Crawford aangesteld als Vice President  Business Develop-
ment GTS Europe.

De synergie betaalt zich nu al uit

Geen poespas

Plezier in het werk
Omdat de aandelen zijn overgenomen door Crawford zijn 

Herman, Mathy en Twan geen eigenaar meer. Mathy is in-

middels door Crawford aangesteld als Vice President Busi-

ness Development GTS Europe. Wat er op het kaartje van 

Herman en Twan komt is nog niet bekend. En dat is voor 

Twan niet het belangrijkste. “Het gaat mij erom dat we ple-

zier hebben in ons werk. Voor de buitenwacht ben je ge-

woon schade-expert en dat is zoals het zou moeten zijn.” 

Herman vult aan: “Ondanks onze managementfunctie zijn 

wij altijd meewerkend voormannen geweest. We zijn altijd 

schades blijven behandelen en ook nu wil ik dat mensen mij 

benaderen als ze een probleem hebben of hulp nodig heb-

ben bij een grote schade.” 

Niels juicht dat toe: “Hetzelfde geldt voor Crawford. Ook 

wij proberen het aantal fulltime managers, die verder geen 

inhoudelijke bemoeienis met het werk hebben, beperkt te 

houden. Er zijn er natuurlijk wel een paar, waaronder ikzelf, 

maar dat zijn de uitzonderingen op de regel.”  

Synergie
De medewerkers van zowel BosBoon als Crawford zijn 

enthousiast over de acquisitie. Niels: “We hopen zo snel 

mogelijk, als de coronaregels het weer toelaten, alle 200 
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WATERSCHADE
OP EEN ONBEREIKBARE PLEK?

Water vindt gemakkelijk haar weg tot de meest onmogelijke 

plekken. Hierdoor kan er waterschade ontstaan op een plek 

waar je zelf niet bij kan. Trition kan dit wel, zónder te slopen. 

Onze drogers zijn voorzien van uitblaasopeningen waaraan 

slangen gekoppeld kunnen worden om zo droging op maat 

te realiseren. Zo bieden wij een snelle en duurzame oplos-

sing voor een complexe waterschade.

Meer informatie: Trition.nl/schademagazine
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groei door prestatie. Doe je het vandaag goed, dan mag je 

morgen weer terugkomen. Op die manier creëer je geleide-

lijke groei. Door de acquisitie van BosBoon kunnen we die 

groei een boost geven, want we hebben er direct zo’n 40 col-

lega’s bijgekregen. Alleen al in Nederland zitten we in totaal 

rond de 200 medewerkers. Dat is geen klein bedrijf. Craw-

ford heeft altijd ingezet op meerdere kantoren in Nederland. 

Daarmee bevinden wij ons dichter bij veel van onze relaties 

en schadelocaties. Zowel Crawford als BosBoon hebben kan-

toren in Eindhoven en Amsterdam. Die kantoren gaan we als 

eerste samenvoegen.”

Of het bedrijf inzet op nieuwe aanwas? Twan: “Crawford Bos-

Boon moet de go-to partij zijn en blijven voor verzekeraars 

en makelaars, maar daarnaast ook voor professionals. Die 

moeten graag bij onze club willen horen. Of dat nou is in 

de functie van schade-expert of secretaresse, in onze bran-

che telt het menselijke aspect zwaar. En natuurlijk willen we 

graag mensen met de juiste technische kennis aan boord 

halen. Daarnaast zetten we ook in op het opleiden van jonge 

mensen die net van school komen. Nieuw talent heeft vaak 

vooruitstrevende ideeën die goed van pas komen in deze, 

toch vrij conservatieve, verzekeringsbranche.”

Volwaardige partner
Waar Crawford over drie jaar staat? Dan wil Crawford terug-

kijken op een succesvol samengaan met BosBoon. Daar-

naast wil de organisatie de ingezette strategie voortzetten 

om de expertise en het specialisme verder uit te bouwen 

en te verdiepen. “We willen binnen zoveel mogelijk secto-

ren van de verzekeringsmarkt aanwezig zijn, zodat we voor 

opdrachtgevers van toegevoegde waarde zijn bij het afwik-

kelen van schades”, besluit Niels. “Met deze fusie creëren 

we een organisatie die in meerdere takken van sport actief 

is. Gezamenlijk zijn we een grote speler op het gebied van 

brand, technische varia, transport, aansprakelijkheid, perso-

nenschade en TPA. Door deze vooruitgang kunnen we nog 

beter meedoen met internationale initiatieven. Bijvoorbeeld 

in ons ‘One Crawford Construction’ initiatief geven we we-

reldwijd bij makelaars en verzekeraars aan wat wij voor hen 

kunnen betekenen op het gebied van bouwgerelateerde 

schades. Dankzij deze fusie worden we daarin nu een stuk 

serieuzer genomen, omdat we een grote groep specialisten 

erbij hebben gekregen. We worden nu gezien als een vol-

waardige partner en kunnen onszelf nog veel duidelijker op 

de kaart zetten. En dat gaan we doen ook.” <

Twan Meulendijks, senior schade-expert en directeur van BosBoon, 
blijft samen met de vorige directieleden het BosBoon team aansturen.

Senior schade-expert en BosBoon-directeur Herman van der Bos blijft 
als meewerkend voorman ook in de toekomst zelf schades behande-
len.

Crawford BosBoon moet 
de go-to partij zijn en blijven
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Waarom ben jij de verzekeringsbranche in gegaan? 

Mijn opleiding was specifiek al gericht op het bank- en verzekeringswezen, 

dus de affiniteit was er zeker wel. Het ging mij vooral om het stukje dienst-

verlening in de branche wat mij aangreep. Mensen wegwijs kunnen maken 

in een onderdeel waar mensen vaak weinig tot geen verstand of interesse 

in hebben. Toen ik op school een gastcollege kreeg over de zakelijke assu-

rantiemarkt was ik gelijk zeer geïnteresseerd. Zeker omdat je hier veel meer 

met maatwerk te maken hebt vanwege de diverse risico’s die niet binnen 

een standaardproduct vallen, zodat je op zoek moet gaan naar een volledige 

dekking bij verzekeraars voor een relatie en haar specifieke risico’s.

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden

Sociaal, enthousiast, proactief, behulpzaam en leergierig.

Welke eigenschap van jou komt het best tot zijn recht als Broker Liability 

& Cyber?

Proactief zijn. Graag pak ik diverse aanvragen/mutaties eerst zelfstandig op 

en wanneer ik hier zelf een mening over heb kunnen vormen, leg ik deze 

graag voor aan mijn collega’s of verzekeraars waardoor ik hier zelf ook weer 

van leer. Juist het leergierige helpt mij verder, omdat je daardoor ook meer 

gaat doorvragen en hier zelf ook telkens weer van leert.

Wie is je grote leermeester?

Er is voor mij niet één leermeester. Ik vind het juist belangrijk om van diverse 

mensen bepaalde waardes mee te krijgen. Van ieder persoon kan je wel iets 

moois leren, waar je jezelf ook verder door ontwikkelt als mens. Zolang je 

maar je eigen normen en waarden hoog in het vaandel houdt.

Worden jongeren in de branche voor vol aangezien?

Naar mijn idee wel! Je merkt juist dat de senioren in de branche de verrijking 

van junioren erg leuk vinden, omdat ook zij daarmee hun kennis kunnen 

overdragen. En wij houden ze ook scherp met onze vragen en vooral het 

doorvragen over bepaalde onderwerpen. Ik heb tot nu toe gemerkt dat je, 

wanneer je ergens meer informatie over wil, altijd terecht kan bij de senio-

ren. Of dit nou de directe collega’s zijn of verzekeraars, zij nemen hier graag 

de tijd voor. Een belletje is toch altijd het prettigste en meest efficiënte.

Favoriete app?

WhatsApp

Wat is de laatste film die je hebt gezien?

Believe me. Films die zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen vind ik altijd 

zeer boeiend.

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

Ja toch? Niet dan? Echt wel!

Wat is je favoriete vakantiebestemming?

Tot nu toe is dat Kaapverdië geweest en dan het eiland Boa Vista. Mooie 

stranden en een mooie cultuur. Maar ook Egypte is een van mijn favorieten 

vanwege de mooie zee waar ik graag ga snorkelen of duiken.

Waaraan moet een goede collega voldoen?

Een goede collega moet fijn in de omgang zijn, en ook af en toe tegen een 

geintje kunnen. Met name communicatie en bereikbaarheid zijn voor mij 

belangrijk. Zo kan je op elkaar bouwen en soms even lekker met elkaar spar-

ren. We zijn één team dus we doen het ook echt samen!

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?

Dat de verzekeringsbranche alleen maar geschikt is voor mannen in grijze 

pakken en dat het altijd gaat om de kleine lettertjes. Met andere woorden: 

saai!

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

Lastig om te zeggen. Mijn interesse zou dan uitgaan richting de schuldhulp-

verlening of jeugdzorg.

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?

Jongeren hebben vaak een frisse blik op bestaande processen.  Zo kunnen 

er procesmatig soms aanpassingen worden gedaan waardoor een proces ef-

ficiënter kan. 

Je leert veel van de ervaringen van de senioren, bijvoorbeeld welke verzeke-

raar ik het beste kan benaderen voor een bepaald type risico. 

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 

Aantrekkelijk: Het samen tot een goede oplossing komen voor de relatie. In 

overleg met de accountmanager/subagent/relatie en ook de verzekeraars. 

Een dekking rondkrijgen voor een bepaald type risico dat door nauw con-

tact met de diverse partijen tot stand is gekomen.

Aantrekkelijk: Wanneer je een relatie weet te overtuigen van het belang van 

een cyberverzekering, vanwege de huidige risico’s die zich afspelen ten aan-

zien van dit onderwerp. Onaantrekkelijk: wanneer een offertetraject alleen 

als uitgangspunt heeft: een lagere premie, en er niet specifiek een betere of 

andere dekking gewenst is.

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

Mijn laatste concert is alweer enige tijd geleden, maar wel eentje waar in 

ontzettend van heb genoten en dat is het concert van Pink: Beautiful Trauma 

World Tour. Groot fan van haar muziek en de enige artiest naar wiens concert 

ik heel graag wilde gaan als zij eindelijk weer eens in Nederland kwam.

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?

Hoe meer diversiteit hoe beter! Over het algemeen zijn jongeren niet heel 

ruim vertegenwoordigd. Dat is jammer want het is echt een heel leuke bran-

che. Het lastige is vooral het aantrekken van jongeren, omdat de branche ge-

woon niet heel erg bekend is. Ik hoop ook zeker dat het nieuwe traineeship 

van de VNAB goed aanslaat en er hierdoor meer bekendheid ontstaat.

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

Dat is met name de doorlooptijd van een traject. Je bent soms lang in af-

wachting van een terugkoppeling van een subagent of verzekeraar. Het ene 

traject is natuurlijk sneller dan het andere, maar ik had niet verwacht dat ik 

een reactie op een mail voor mezelf pas over 2 tot 3 weken zou agenderen.

    JONGE PROFESSIONALS



Wat weet nog niemand van je?

Dat ik stiekem wel groot fan ben van het foute uur op Qmusic!

Wat is je favoriete restaurant?

Rodeo Latin American Grill Restaurant.

Wat moet de regering meteen aanpakken?

De gedupeerden van de toeslagenaffaire sneller tegemoetkomen! Dit 

heeft allemaal al veel te lang geduurd en hierdoor worden de gevolgen 

voor deze mensen enkel maar groter.

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?

Met name de ontwikkelingen rondom de cyberverzekeringen. Je merkt 

dat het steeds lastiger wordt voor de grote bedrijven om dit risico on-

der te brengen bij verzekeraars. Het gaat nu echt niet meer alleen om de 

verzekering, maar ook om een groot stuk risicomanagement. Er worden 

steeds meer eisen gesteld vanuit verzekeraars omtrent een adequate be-

veiliging op ICT-gebied. En dat is goed ook! Zij bieden ook veel producten 

aan rondom preventieve diensten en dat maakt dit product ook bijzon-

der. De vele eisen kunnen ook wel weerstand bieden bij relaties, maar 

het is onze taak om hen bewust te maken van de risico’s die zij lopen en 

waarom deze eisen worden gesteld. Met name de ransomware-aanvallen 

zijn zeker een hot-topic en nu dit ook steeds meer in het nieuws is, zie 

je ook dat relaties hierdoor meer interesse hebben in het sluiten van de 

verzekering.

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

Ik wil de komende jaren steeds meer ervaring opdoen omtrent diverse 

risico’s. Juist door het doen wordt je inhoudelijk steeds sterker en ik kom 

telkens nieuwe situaties tegen die je juist in de toekomst kunt gebruiken. 

Op dit moment houd ik mij vooral bezig met de AVB, BAV, D&O en Cyber. 

Wellicht dat ik mij te zijner tijd wel meer wil gaan focussen op een van 

deze onderwerpen. Mocht er in de toekomst een leidinggevende functie 

voor mij zijn weggelegd, zou ik daar zeker niet voor wegkijken.

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n grijze muis’  wordt?

Als ik dadelijk richting een senior functie ga, hoop ik nog steeds met veel 

enthousiasme aan het werk te zijn binnen de branche en ik hoop dat ik dit 

enthousiasme kan overbrengen op de nieuwe young professionals. Zodat 

ook zij mij scherp kunnen houden!

Wat is je levensmotto?

Niet lullen, maar poetsen!

Wat is je favoriete sport?

Judo uiteraard! Naast het zelf lesgeven, ben ik zelf nu ook druk bezig met 

het oefenen van mijn kata voor het behalen van mijn zwarte band.

Wat betekent de coronacrisis voor jou/jouw bedrijf?

Véél thuiswerken! En er is helaas weinig meer gelegenheid geweest om 

mijn netwerk uit te breiden. Al vrij snel na mijn start in de branche kwam 

de coronacrisis, dus heb ik helaas niet veel borrels en events kunnen bijwo-

nen. Ik denk dat zeker dit soort gelegenheden voor young professionals erg 

belangrijk zijn, en dat dit zeker een gemis is.

Wat denk je dat de crisis voor de markt betekent?

Op dit moment is er al sprake van een harde markt. Er wordt met name door 

de coronacrisis veel meer thuis gewerkt, waardoor een goede digitale be-

veiliging nog essentiëler is geworden voor bedrijven. Met name door deze 

ontwikkeling zie je dat het aantal cyberaanvallen wel is toegenomen en ver-

zekeraars hier kritischer op zijn geworden. 

Met name de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

zou in de komende tijd meer kunnen worden getriggerd rondom faillisse-

menten van bedrijven die door deze coronacrisis niet of nauwelijks omzet 

hebben kunnen draaien. Hierbij merk je ook wel dat verzekeraars hier scherp 

op zijn, en steeds kritischer kijken naar de beschikbare cijfers. 

Toch merk je wel dat er vanuit verzekeraars ook wat onduidelijkheid heerst 

over de te ondernemen acties. Zo zie je soms ineens een pandemie-uitslui-

ting of cyberuitsluiting naar voren komen, terwijl het eigenlijk niet goed dui-

delijk is wat er precies met de uitsluiting wordt beoogd  Dit levert dan weer 

interessante discussies op. 

Vooral belangrijk is het voor ons om goed op de hoogte te zijn van alle ont-

wikkelingen en welke impact deze situatie op de dekking kan hebben. Hier-

bij merk je dat onze adviesrol nog belangrijker is geworden.

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

Dat ondanks alle beperkingen die er zijn, nog steeds met alle partijen nauw 

wordt samengewerkt om een dekking rond te krijgen en er op een andere 

manier nog steeds een hoop mogelijk is.

Wat zouden negatieve gevolgen kunnen zijn?

Het feit dat verzekeraars steeds kritischer worden en daarbij steeds meer ei-

sen gaan stellen en informatie gaan opvragen, kan bij relaties leiden tot een 

overkill aan informatie die benodigd is voor het beoordelen van een risico. 

Dit kan dan ook averechts gaan werken. <
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ABBS’ers Jacqueline Bolijn en Inez Tol:

“Vol enthousiasme verder”
Inez Tol is een van de weinigen die heel bewust voor het verzekeringsvak gekozen heeft. Zij is bovendien een van de 

weinige vrouwen die 20 jaar geleden hun intrede op de beurs deden in het Underwriting vak. Jacqueline Bolijn is juist 

een van die vrouwen die zich destijds al geruime tijd in het mannenbolwerk staande wist te houden. Beide dames zijn 

inmiddels actief betrokken bij de Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit ABBS.

Inez volgde een HBO opleiding aan de Amsterdamse Aca-

demie, een op de praktijk gerichte opleiding, toegespitst op 

het bank- en verzekeringswezen. Een studie, die zij al vanaf 

haar 15e voor ogen had. Dus ja, zij is niet ‘in het vak gerold’ 

maar ging op haar 22e écht bewust de verzekeringswereld 

in.  Niet door ouders gestimuleerd, maar door promotie van 

de verzekeringsopleiding op de middelbare school. Promo-

tie kan dus echt zijn vruchten afwerpen!

Inez is nu precies 20 jaar werkzaam in de co-assurantie. Zij 

startte haar carrière op de Amsterdamse Assurantiebeurs bij 

Generali, waar zij werd aangenomen voor de provinciale za-

kelijke tekening. “Na de opheffing van de beurs ben ik al vrij 

snel gestart bij Aon, als brandsluiter op de afdeling Tussen-

personen Organisatie. Na 9 jaar realiseerde ik me echter dat 

het verzekeraarsvak toch meer op mijn lijf geschreven is en 

maakte in 2012 de switch naar Property Underwriter bij HDI.

Tot vorig jaar november Starr op mijn pad kwam die mij 

nieuwe uitdagingen bood in een team dat nog volop aan 

het groeien is en waar ik mezelf in mijn vakgebied nog meer 

kan ontwikkelen. Ik heb altijd al passie gehad voor het ver-

zekeringsvak en ik duik graag in een risico om te zien hoe we 

dat kunnen omzetten in een maatwerk oplossing voor de 

klant.” Inmiddels is Inez vanaf januari 2021 als Senior Proper-

ty Underwriter werkzaam bij Starr Europe Insurance Limited. 

ABBS lidmaatschap
Inez is altijd lid geweest van een brancheorganisatie, omdat 

zij er de voordelen van inziet. Het is een laagdrempelige ma-

nier om met vakgenoten in contact te komen en kennis op 

te doen. In haar tijd bij AON was zij lid van Cobra1998, maar 

door de komst van kinderen en een ongelukkige vaste don-

derdagavond van bijeenkomsten die veelal in Rotterdam 

plaatsvonden, heeft zij daar volgens eigen zeggen te weinig 

profijt van kunnen hebben. “Ik wist wel van het bestaan van 

de ABBS, maar dat stond bekend als een sociëteit, waar je 

pas met een seniorfunctie een lidmaatschap kon verkrijgen 

en waarvoor je ‘aangedragen’ zou moeten worden. Toen 

bleek dat die vork anders in de steel zat heb ik me in 2018 

aangemeld. En wat bleek? Het is een heel toegankelijke 

groep professionals en ze zaten bovendien te springen om 

jonge, vrouwelijke leden.”

Netwerken en kennis opdoen
Normaliter vindt er iedere maand een bijeenkomst plaats. 

Inez mist zelden een avond. “De bijeenkomsten hebben 

vaak net de juiste balans, met genoeg ruimte om te netwer-

ken en toch ook weer de gelegenheid wat nieuws mee te 

krijgen, al dan niet op property vlak. Een van de lezingen die 

me het meest is bijgebleven ging over de karakterisering 

van de diverse generaties en die sloeg de spijker op zijn kop. 

Tegelijkertijd maakte die ook wel duidelijk hoe het meren-

deel van de leden van de ABBS zich toch wel in één tot twee 

generaties concentreerde. 

Die lezing inspireerde me dan ook tot méér en toen Gerard 

Suykerbuijk, de voorzitter van de evenementencommissie, 

me benaderde met de vraag of ik actief wilde participeren in 

de evenementencommissie, heb ik besloten het voorzitter-

schap van de ouderraad van de basisschool op te zeggen en 

zijn voorstel aan te nemen.” 

Vrouwen op posities
En daarmee is zij de tweede vrouw die een officiële functie 

bij de ABBS bekleedt. Jacqueline Bolijn is namelijk al geruime 

tijd penningmeester. Zij haalde na de HEAO haar assurantie-

diploma’s, volgde een post-hbo-opleiding Bedrijfskunde en 

voltooide vervolgens haar master Verzekeringskunde aan de 

Universiteit van Amsterdam. Jacqueline werkte jarenlang als 

Underwriting Manager Property bij Nationale-Nederlanden. 

Inmiddels is zij werkzaam bij assurantiemakelaar Kröller 

Boom Assurantiën waar ze verantwoordelijk is voor de cor-

porate risk activiteiten. 

Jacqueline heeft in het verleden al veel mooie bijeenkom-

sten meegemaakt. “Zo hadden wij in mei 2018, in het kader 

van ons 35-jarig jubileum, een onvergetelijke dag op het 

Circuit Zandvoort met een aantal actieve, informatieve én 

educatieve onderdelen. Ter ere van het 30-jarig jubileum zijn 

we zelfs met z’n allen een weekend naar Parijs gegaan. Dat 

waren wel de uitzonderlijke bijeenkomsten. 

Normaliter hebben wij iedere derde maandag van de maand 

een bijeenkomst waar we vaak een aansprekend persoon 

voor uitnodigen. Onderwerpen variëren van vakinhoudelij-

ke lezingen tot boeiende onderwerpen die ons gewoon in-

teresseren. Zo discussiëren we de ene keer over stellingen of 

nodigen we iemand uit de markt uit om een vakinhoudelijke 

presentatie te verzorgen, de andere keer vindt er een lezing 

plaats over een boeiend onderwerp dat wat minder met het 

vak te maken heeft, maar waar je wel van kan leren. Zo kan 

ik me nog een lezing herinneren over voetbaltransfers, ge-

geven door een oud-voorzitter van de sectie Betaald Voetbal 

binnen de KNVB. Ook hebben we lezingen gehad over bij-

voorbeeld aansprekende schades, asbestdaken en gas- en 

stofexplosies. Na afloop van het officiële gedeelte eten we 

tegenwoordig een hapje met elkaar, zodat er voldoende ge-

legenheid is om ook nog wat te netwerken.”

Open inloop voor geïnteresseerden
“Onze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden, 

maar we nodigen alle professionals die werkzaam zijn in de 

co-assurantie brand van harte uit om eens vrijblijvend een 

kijkje te komen nemen. Dat is namelijk een mooie manier 

om eens kennis te maken met de club. En nee, je hoeft te-

genwoordig niet meer voorgedragen te worden, zoals Inez 

meende. Zij dacht aanvankelijk bovendien dat de ABBS een 

sociëteit is waar je alleen maar binnenkomt als je een direc-

tiefunctie bekleedt, maar ook dat hoeft niet. Je moet daar-

entegen wel al enige tijd in de co-assurantie brand werk-

zaam zijn.
Inez Tol maakt deel uit van de evenementencommissie van de ABBS.

Jacqueline Bolijn is penningmeester van de ABBS.

Zo’n netwerk kan waardevol
 voor je zijn

Wel doe ik een oproep richting vrouwen, want de ABBS 

heeft helaas nog steeds slechts een paar vrouwelijke leden. 

Dat aantal mag wel omhoog. Het is goed om je te realiseren 

dat zo’n netwerk waardevol voor je kan zijn. Op het moment 

dat je iemand kent is het immers veel gemakkelijker een te-

lefoon te pakken om even iets te vragen of te bespreken.”

Hoe heeft de ABBS coronatijd doorgebracht? “Gelukkig heb-

ben we met de start van het seizoen samen nog een hapje 

kunnen eten en heb ik een bijdrage kunnen leveren door 

Laagdrempelige manier om met 
vakgenoten in contact te komen
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een zeer gedreven deskundige op het gebied van zonnepa-

nelen en elektra inspecties te laten spreken”, vervolgt Inez. 

“Maar jammer genoeg biedt het huidige COVID-landschap 

ons momenteel te weinig mogelijkheden het nieuwe team, 

de agenda en de verdere ontwikkeling uit de verf te laten 

komen. Maar, we hebben ideeën te over, en zijn vol positieve 

energie om hier mee door te gaan zodra we weer in de gele-

genheid worden gesteld.

Doel is dan ook mijn rol wat verder uit te bouwen en samen 

met mijn medebestuursleden eens goed te gaan kijken hoe 

we het imago van de ABBS wat meer kunnen gaan opvijze-

len. De RBBC heeft bijvoorbeeld weleens een combi avond 

gedraaid met Cobra1998, om zo ook bekendheid bij de jon-

gere generaties te creëren. Zoiets zou je op reguliere basis 

kunnen doen. Of je kan leden vragen om introducees mee 

te nemen. Zo kan je zorgen voor meer diversiteit op deze in-

formatieve avonden, interessante bedrijfsbezoeken en leuke 

netwerkgelegenheden. En natuurlijk moet het vrouwelijk 

lidmaatschap gestimuleerd worden. Kortom, genoeg om 

enthousiast mee aan de slag te gaan de komende jaren!”<

BRANCHEORGANISATIE | CO-ASSURANTIE
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VWJ gaat verder als McLarens
‘Alles is anders’. Zo luidde de openingszin van de uitnodiging voor een alternatieve ‘Sfeervol Bomen’ van expertisebureau 

Vanderwal & Joosten. Het bedrijf refereerde daarmee aan de situatie rond COVID-19 en de alternatieve vorm van het 

event: een drive thru. Dat het bedrijf die bewuste 11 december tevens een naamswijziging zou doorvoeren, had niemand 

kunnen vermoeden.

De bureaus waren al 13 jaar affiliate partners toen McLarens begin dit jaar 

overging tot een strategische overname van Vanderwal & Joosten. Vanwege 

de naamsbekendheid zou het in materiële en medische aansprakelijkheid, 

CAR, techniek en property gespecialiseerde expertisebureau VWJ voorals-

nog onder de eigen naam verdergaan. Op 11 december jongstleden werd 

echter tijdens de Christmas Tree DRIVE THRU bekendgemaakt dat de naam 

Vanderwal & Joosten plaats heeft gemaakt voor McLarens. De naam Vander-

wal & Joosten verdwijnt daarmee definitief uit de markt. 

De overname zou voor McLarens nieuwe markten in Europa openen en het 

zou McLarens mogelijkheden bieden voor expertise op het gebied van con-

structie en aansprakelijkheid. Door deel uit te maken van een internationaal 

concern zou Vanderwal & Joosten op zijn beurt gemakkelijker in het buiten-

land kunnen opereren, al dan niet met de inzet van lokale collega’s. Boven-

dien werd op deze wijze de continuïteit geborgd.

Internationale opdrachten
Algemeen directeur Gerrit Taal: “De naamswijziging is een volgende stap in 

het beleid dat wij hebben uitgezet. Wij zullen onze dienstverlening breder 

gaan inzetten, waarbij we ons niet alleen richten op meer internationale op-

drachten, maar ook op uitbreiding van de business lines. Wil je internatio-

naal wat voorstellen, dan moet je tot de drie grote jongens behoren. Dankzij 

de naamsverandering worden we als zodanig herkend en kunnen we ge-

makkelijker penetreren in het internationale netwerk.”

“Ook al blijven we een Nederlands bureau, een top drie positie is dankzij 

de nieuwe naam ineens binnen handbereik”, vervolgt Financieel directeur 

Sydney Boogaard. “Het dienstenpalet blijft hetzelfde, maar we zoeken wel 

de verbreding. Zo zullen we bijvoorbeeld de propertytak gaan uitbreiden. 

Schades aan wereldwijde vastgoedportefeuilles van Nederlandse opdracht-

gevers pakken we steeds vaker samen met collega’s in het buitenland op. 

Hetzelfde geldt andersom, waarbij wij door collega’s worden ingeschakeld 

om voor internationale klanten de schades in Nederland te coördineren. 

Deze werkzaamheden hebben ons ook een duw in de rug gegeven om seri-

eus werk te maken van een propertyafdeling in Nederland.” 

Groei aan opdrachten
De heren geven aan dat naast property ook het aantal internationale scha-

des op het gebied van  productaansprakelijkheid is gestegen. Al met al goe-

de ontwikkelingen die een direct gevolg zijn van de overname. De letselpoot 

die begin dit jaar is opgezet, loopt eveneens goed. Sterker nog, het experti-

sebureau kan de vraag nauwelijks bijbenen. 

Gelukkig heeft het bedrijf nieuw talent kunnen binnenhalen in de vorm van 

enkele jonge professionals. “Dankzij ons internationale netwerk kunnen we 

starters nu ook een intern opleidingsprogramma aanbieden, alsmede een 

traineeship waarbij we nieuwe medewerkers in de Londense markt kunnen 

laten ruiken aan het vak door ze een tijdje mee te laten lopen in het werk”, 

legt Gerrit uit. “Voor bestaande medewerkers is er weinig veranderd sinds de 

overname en zal er ook nu niets wijzigen. Zij blijven hetzelfde werk doen als 

ze altijd al deden. Opdrachtgevers krijgen dan ook nog steeds met dezelfde 

mensen te maken. En ook wij blijven als directie gewoon het Nederlandse 

team aansturen. Het enige wat voor de buitenwacht verandert zijn de naam 

en het logo op de panden en in de rapporten en de correspondentie.”

Poten in de klei
Sydney: “De overname heeft ons tot nu toe veel kennis gebracht en natuur-

lijk ook heel veel collega’s in het buitenland. Daarnaast zie je ook voordelen 

terug in de professionaliseringsslag die we hebben gemaakt. De dienstver-

lening wordt complexer, waardoor we te maken krijgen met complexere IT-

systemen en compliance. Als klein bureau zijn die systemen lastig te onder-

houden. Nu worden we daarin gefaciliteerd. Zowel het management als de 

medewerkers kunnen leunen op kennis van buitenaf. 

Het bedrijf wordt groter, waardoor er meer op de directie afkomt. Een aantal 

taken kunnen we nu delegeren naar internationale kanalen. Daardoor kun-

nen wij met de poten in de klei blijven staan. Gelukkig. Want stiekem vinden 

wij managers het nog steeds het leukst om zelf schades te doen.” 

Hoe Gerrit de naamswijziging ziet? “Ik word alleen maar enthousiaster en 

enthousiaster door de mensen die ik heb ontmoet, de verdieping die we 

doormaken en de kansen die we krijgen. 

Het is niet zo dat we met de naam ons kindje weggooien. Het is nog steeds 

ons kindje. Het heeft nu alleen een andere achternaam.”  <

De directie van 
McLarens. Van links 
naar rechts Finan-
cieel directeur Sydney 
Boogaard, Algemeen 
directeur Gerrit Taal en 
Operationeel directeur 
Klaas Brand.

Door Cindy van der Helm
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APC kwam in augustus als eerste in de media. Aangezwengeld door een 

aantal boze klanten (Volkskrant 01-08-2021) “Heynen staat beslist niet al-

leen. Restaurant Le Baroque, café Pub Henry VIII, Grieks restaurant Christos, 

Brasserie Royal: welke hotelier of café restauranteigenaar je ook spreekt, ze 

liggen allemaal overhoop met de verzekering. Waar de firma’s in particuliere 

gevallen welwillend de portemonnee trekken, ligt dat voor deze ondernemers 

anders. Het grote twistpunt: wat voor soort water heeft de ravage veroor-

zaakt? Voor schade door neerslag of rioolwater (‘verticaal water’) is men ver-

zekerd. Maar sommige verzekeraars claimen dat er sprake is van ‘horizontaal 

water’ – water dat via de drempel binnenkomt – en weigeren vooralsnog uit te 

keren.” Ferry Philippi (47) vindt dat niet te verkroppen. 

APC werd in verband gebracht met Lloyds, wat in deze kwestie helemaal 

niet waar was (feit: de verzekering liep in volmacht bij een Belgische verze-

keraar). De schades werden in eerste instantie afgewezen. APC reageerde 

(AMweb 03-09-2021): “Er was hevige regenval die soms via de straat binnen-

drong, soms via het dak, soms via de toiletten en ga zo maar door. De overstro-

ming van de Geul gaf vervolgens de genadeklap. Dan is het ingewikkeld om uit 

te zoeken welke verzekerde wel of geen beroep kan doen op dekking. Dat moet je 

echt per schadegeval bekijken.” Daar kun je dan ook wel weer wat van vinden 

natuurlijk, ieder schadegeval moet volgens mij altijd individueel worden be-

keken, maar dat is dan mijn mening. 

Feit is dat APC bijna alle 60 ondernemers die verzekerd waren, uiteindelijk een 

(gedeeltelijke) schade-uitkering heeft verleend. De kop van 1Limburg.nl (27-

08-2021) was: verzekeraar zwicht. Ik weet niet of APC is gezwicht of coulance 

halve heeft uitgekeerd of dat ze in eerste instantie een andere beoordeling 

hadden gedaan. Wat ik wel weet is dat de schade is uitgekeerd en er nergens 

meer in de media is gesproken over die schade-uitkering en dat de onderne-

mers weer door konden met opruimen en hun werk oppakken.

Dan de mening van burgemeester Prevoo van Valkenburg in het AD van  (AD 

26-09-2021): Er is nieuw ‘gespuis’ in zijn gemeente. Of nou ja: dit gespuis laat 

zich juist niet meer zien sinds de boel onder water stond. “Onder de verzeke-

raars is een aantal beursfondsen: de zogenaamde exotische polissen. Die wil ik 

bij deze graag even noemen: Lloyds, Chubb en AON. Ondernemers waren in de 

veronderstelling dat ze goed verzekerd waren bij deze bedrijven.” Nou die tekst 

werd gretig opgepakt door de pers, vooral de term gespuis was er eentje die 

het lekker deed in de media. 

Feit: Aon is geen verzekeraar. Feit: Lloyd’s Europe, waarvan de juridische naam 

Lloyd’s Insurance Company N.V. (LIC) is, is een te Brussel gevestigde Europese 

non-life verzekeraar. LIC heeft op dit ogenblik een outsourced model naar 

Lloyd’s of London wat op zichzelf voor veel verwarring zorgt. Dat model gaan 

ze nu aanpassen. Feit: overstromingsschade is meestal niet gedekt op zake-

lijke verzekeringen. Zie onderstaande dekkingsoverzichten die het Verbond 

(in algemene zin) heeft samengesteld. Feit: het ging hier om polissen die on-

dergebracht waren via Lloyds Europe via een coverholdership en niet Lloyds 

of Londen. Mening: dat is misschien wel erg moeilijk uit te leggen aan een 

burgemeester, maar toch.

APC had het media gedoe inmiddels opgelost, maar Lloyds Europe had 

nog niet gereageerd, dus volgde op 15 oktober (Amweb) het bericht dat ze: 

bezig zijn met het treffen van een schikking en daarbij aansluiten bij de ‘grijze’ 

zone waarbij gekeken wordt naar praktijk van de Nederlandse verzekeraars, die 

alsnog schade vergoeden bij overstroming van niet-primaire waterkeringen, 

mits er ook sprake is geweest van overvloedige neerslag.

Ik ben maar eens gaan bellen, het merendeel van de claims (het zijn er om 

en nabij 70 in totaal, inclusief die van APC, dus er wordt dubbel geteld in 

de media) kent gewoon geen dekking, er was sprake van een niet gedekt 

evenement. Daarnaast is er een aantal twijfelgevallen over, zo’n 20 stuks. 

Daarbij kan mogelijk worden gezegd dat het inderdaad ging om schade als 

gevolg van het falen van een secundaire kering en dat er dus mogelijk wel 

dekking kan zijn. Het is belangrijk om dit nog verder goed uit te zoeken. Feit 

is namelijk dat er geen premie is betaald voor het overstromingsrisico, dus 

hoe zuur dat misschien ook mag zijn, dan is er ook geen gedekte schade. 

We wachten het nog even af.

Wat kunnen we hiervan leren?
Een heleboel meningen en een aantal feiten. Wat kunnen we hier nu van 

leren? Wat kunnen we beter doen de volgende keer? Als je de media op-

zoekt, check je feiten en zorg dat je snapt waar je het over hebt. Ook al is 

het je vak niet, zorg dat je jezelf goed laat informeren (meneer de burge-

meester, het is lastig, dat snap ik: wie is een verzekeraar, wie een assura-

deur en wie een makelaar of adviseur, maar dat kun je checken voor je iets 

roept). Vervolgens de klant. Die moet zich realiseren dat er zaken ook niet 

zijn gedekt en zelf kritisch zijn op zijn verzekeringen: wat heb ik nodig, wat 

niet? Overstroming is een redelijk voor de hand liggende uitsluiting, die al 

drie keer eerder voor is gekomen in het gebied, dus even aandacht voor de 

verzekering. Misschien wil je er niet mee bezig zijn, maar doe het toch maar 

eens. En dan de verzekeringsadviseurs en -makelaars: doe je werk, zorg dat 

je klant de beste dekking heeft die er is voor zijn risico en maak het heel 

duidelijk aan je klant als een dekking niet te halen is in de markt. Als laatste 

de verzekeraars: wijs niet zomaar af, ga niet op de automatische-polisvoor-

waarden-piloten-stand en schat de situatie goed in. Dat is je werk, dat is je 

maatschappelijke belang, ook al kost dat meer tijd. 

Al met al hebben we ons prima vermaakt met smurrie naar elkaars hoofd te 

gooien in de pers. En misschien is dat wel nodig hoor, om je gelijk te halen 

in deze tijden. Ook gun ik iedereen een schade-uitkering bij zo’n heftige 

gebeurtenis als deze overstroming. Maar al met al denk ik dat we naar de 

feiten moeten kijken en iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt 

én zijn eigen werk beter doet! Laten we zorgen dat iedereen tevreden is of 

wordt in plaats van media aandacht zoeken. Ik denk dat we allemaal heel 

blij kunnen zijn dat we in Nederland wonen en (over het algemeen) ge-

woon onze schade krijgen uitbetaald. Zo niet, en dat geldt voor een klein 

aantal klanten, dan hebben die gewoon geen dekking. Maar goed, dat is 

mijn mening. 

Ruzie hebben of zoeken door tegenstellingen uit te buiten is niet zo ingewikkeld. Iedereen heeft zijn mening vanuit 

het eigen perspectief. Als we die meningen nu eens terugbrengen naar de feiten, wat blijft er dan over van de 

tegenstellingen? En wat kunnen we dan leren van die feiten? In mijn columns – die ik op regelmatige basis ga schrijven – 

zal ik onderwerpen uitpluizen op feiten en meningen.

In deze column neem ik de schadeafwikkeling op zakelijke verzekeringen na de overstromingen in Limburg van 

afgelopen zomer onder de loep.

Feiten of meningen?

Nog een feit: een ondernemer moet altijd worden bijgestaan door een verze-

keringsadviseur bij het tot stand komen van zo’n zakelijke verzekering. Feit: 

die verzekeringsadviseur moet de klant goed adviseren over wat wel en niet 

gedekt is en welke risico’s de klant loopt. En nog een feit: de klant maakt ver-

volgens een eigen afweging op wat hij wel of niet wenst te verzekeren. (Ik zeg 

niks hé, maar ergens voelt dit stiekem als een mening, maar het is wel een feit).

Dekkingsoverzicht – Kleinzakelijke verzekeringsmarkt - Provinciaal

Dekkingsoverzicht - Grootzakelijke verzekeringen (beurs)

Mieke Dadema
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Stichting Assurantie 
Registratie (SAR) gaat met 
ambitie de toekomst in

2020 was het jaar waarin de Stichting Assurantie Registratie (SAR) twintig jaar bestond met bijna 1.600 ingeschrevenen 

in de drie erkenningsregelingen: Registermakelaar in Assurantiën (RMiA), Register Pensioenadviseur (RPA) en Register 

Gevolmachtigd Agent (RGA). Voor de komende jaren heeft de SAR een aantal ambitieuze plannen geformuleerd. Zij streeft 

naar een nog stevigere positionering van de erkenningsregelingen, zowel binnen als buiten de branche, naast meer 

bewustzijn genereren bij politiek, toezichthouders en andere partijen als het gaat om het belang van het advies voor de 

zakelijke markt.
Door Nelleke Sterrenberg

Een nieuwe fase
De SAR is op dit moment bezig aan een nieuwe boeiende 

fase in haar inmiddels 21-jarige bestaan. De SAR is ontstaan 

uit het gegeven dat in 2000 de wettelijke bescherming van 

de titel ‘Makelaar in Assurantiën’ kwam te vervallen. Op  

initiatief van NVA en NBVA (nu Adfiz) is er een erkennings-

regeling opgericht, Registermakelaar in Assurantiën (RMiA).

Het initiatief is vervolgens onderschreven door de VNAB, 

die een registratie in het bedrijvenregister van het RMiA 

verplicht stelt voor het lidmaatschap. In de jaren daarna 

werd het RMiA gevolgd door het RPA (Register Pensioen-

adviseurs) in 2003 en meer recent het RGA (Register Gevol-

machtigd Agent) in 2017.

In eerste instantie was de statutaire doelstelling van de SAR 

‘Het in stand houden en bevorderen van deskundigheid 

binnen de financiële dienstverlening’. Deze doelstelling is  

geformuleerd in het pre-Wft-tijdperk, waarin nog geen 

sprake was van wettelijk verplichte permanente educatie of 

PE-examens. In dat licht bezien was de SAR dus de markt ver 

vooruit met éducation permanente avant la lettre.

Door de komst van de Wft en de hierin opgenomen wette-

lijke PE-verplichtingen werd deze doelstelling echter achter-

haald. Binnen de SAR werd nagedacht over een nieuwe ma-

nier om meerwaarde – en dus onderscheidend vermogen 

– te bieden aan assurantie- en pensioenadviseurs. Daaruit 

voortkomend is een nieuwe statutaire doelstelling geformu-

leerd: ‘De SAR beheert en faciliteert erkenningsregelingen 

binnen de financiële dienstverlening voor assurantieadvi-

seurs, pensioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. De 

SAR ziet toe op het bewaken en bevorderen van een hoog-

waardig niveau van de deskundigheid en vakbekwaamheid 

van de bij haar ingeschreven personen en bedrijven.’

Liefde en passie voor het vak
Bij de SAR zijn vele mensen betrokken die zich allemaal be-

langeloos inzetten om de professionaliteit van de bedrijfstak 

te blijven ontwikkelen en naar een hoger plan te tillen. Wat 

al deze mensen bindt is de liefde en passie voor het assuran-

tievak en voor de kwaliteit van de advisering aan klanten. 

Dat geldt in feite ook voor alle ingeschreven assurantie- 

en pensioenprofessionals die de minimale vakbekwaam-

heidseisen in de Wft niet genoeg vinden, en dus naast hun 

drukke werkzaamheden tijd vrijmaken om zich op een ho-

ger niveau verder te bekwamen in hun vak.

Om ingeschreven te blijven in de SAR-registers moeten ad-

viseurs en gevolmachtigd agenten minimaal twee kwalita-

tief hoogwaardige PE-bijeenkomsten volgen van elk vier 

uur. Voor de RMiA’s geldt daarnaast een verplichting om het  

Assurantie A-diploma actueel te houden door het volgen van 

het A-Actualiteiten-programma dat in nauwe samenwerking 

met NIBE-SVV is ontwikkeld. Dit programma wordt inmiddels 

ook aangeboden aan de gehele markt via NIBE-SVV.

Heel veel van de ingeschreven professionals schrijven zich 

in voor meerdere sessies. Dat is tekenend voor hun profes-

sionaliteit en drive om vakmatig beter te worden. Het zijn in 

feite ‘vakidioten’ in de goede betekenis van het woord.

Kenmerkend voor de PE-bijeenkomsten van de SAR is dat ze 

de actualiteit volgen en altijd verdieping bieden.

Voordelen voor professional, werkgever 
en klant
Wat is nu het voordeel en de meerwaarde van de SAR-keur-

merken? Daarbij valt een onderscheid te maken tussen de 

professional zelf, zijn werkgever en de klant. Te beginnen 

met de professional zelf. Door de bovenwettelijke verplich-

tingen krijgt men extra bagage mee om het vak goed uit te 

oefenen, dat maakt je beter en zelfverzekerder in het advies 

naar de klant toe. Bovendien versterkt het de positie op de 

arbeidsmarkt. Een SAR-ingeschrevene heeft een streepje 

voor, men laat immers zien dat men vooruit wil in het vak 

en dat er bereidheid is om hierin te investeren. Een ander 

belangrijk voordeel is dat men binnen de PE-bijeenkomsten 

met collega’s kan sparren over vakinhoudelijke zaken zon-

der dat er sprake is van concurrentie.

Ook naar de werkgever toe biedt het SAR-keurmerk voor-

delen. In eerste plaats natuurlijk het surplus aan vakkennis 

en bovendien een supergemotiveerde vakman of –vrouw. 

Voor de werkgever is het daarnaast een meerwaarde dat je 

te maken hebt met adviseurs die een betere klanttevreden-

heid genereren en daarmee een betere uitbouw van de por-

tefeuille. 

Ten slotte heeft de klant de zekerheid van een adviseur met 

een hogere en betere opleiding en dus van een kwalitatief 

beter verzekerings- of pensioenadvies.

Wat is er bereikt?
De SAR kijkt met veel voldoening terug op de afgelopen 

 jaren. Er is veel gerealiseerd en op veel fronten zijn er grote 

sprongen gemaakt. Zo is er door onder meer ‘slimme au-

tomatisering’ een professionaliseringsslag gemaakt bij het 

stafbureau, dat inmiddels bestaat uit drie fulltime medewer-

kers. Het meest trots is men op de PE-programma’s voor alle 

erkenningsregelingen die geheel in eigen beheer worden 

ontwikkeld.

Inmiddels worden er meer dan 200 interessante en inter-

actieve PE-bijeenkomsten georganiseerd voor alle inge-

schrevenen, waarbij het aantal deelnemers maximaal 15 per 

groep is. 

Voor de onderwerpen legt de SAR het oor te luisteren bij de 

achterban en worden er docenten gezocht. Deze worden 

gebrieft, waarbij behalve een hoog niveau veel aandacht 

wordt gevraagd voor casuïstiek en ruimte voor interactie. De 

bijeenkomsten worden geëvalueerd door een PE-commissie 

en daarnaast wordt na elke bijeenkomst een enquête ver-

zonden aan de deelnemers. De respons op deze enquête is 

gemiddeld 70%. De uitkomsten worden altijd teruggekop-

peld naar de betrokken docent.

De SAR heeft voor de tweede keer op rij een accreditatie 

verworven van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs 

(CRKBO). Dat heeft ook zeker bijgedragen aan de professio-

nalisering van de organisatie van de permanente educatie. 

Maar nog veel verheugender is dat de waardering van de 

deelnemers voor het gebodene hoog is: gemiddeld 8. Dat 

geeft aan dat niet alleen het brede aanbod, maar ook de in-

houd in een behoefte voorziet bij de ingeschrevenen.

Ambitieuze plannen
Naast het aanbieden van de PE-bijeenkomsten voor inge-

schrevenen, gaat de SAR ook bijeenkomsten aanbieden 

via de SAR Academy en de NVGA Academy. Deze bijeen-

komsten zijn bedoeld voor mensen die niet voldoen aan de 

voorwaarden tot inschrijving van de erkenningsregelingen 

van de SAR, maar wel willen investeren in kennis en kunde. 

Op deze manier bereikt de SAR dat ook het niveau van de 

deskundigheid en vakbekwaamheid binnen de sector wordt 

bevorderd. 

De belangrijkste doelstelling is echter dat de SAR door 

de markt en alle betrokken partijen daadwerkelijk wordt  

gezien én erkend als hét kennisinstituut voor assurantie- en 

pen sioenadviseurs en gevolmachtigd agenten. 

De PE-bijeenkomsten van de SAR volgen de actualiteit en bieden altijd verdieping.

‘Vakidioten’ 
in de goede 
betekenis 
van het 
woord
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PE-bijeenkomst SAR
Dit najaar verzorgde het NLOI een aantal PE-bijeenkomsten voor de RMiA-makelaars van de SAR. Tijdens de 

bijeenkomsten werd ingegaan op het onderwerp ‘schadeonderzoek in relatie tot schadevaststelling en continuïteit’. 

Belangrijk onderdeel daarvan was de ‘incidentanalyse met behulp van de tripod beta methode’. Vernieuwend, zo bleek 

uit de evaluatie, met name ten aanzien van de manier waarop adviseurs hun klant centraal kunnen stellen na een grote 

schade.

Het NLOI werd in 2014 opgericht omdat partijen vonden dat 

de gelijkwaardigheid bij het schadeonderzoek door verze-

keraars ontbreekt. Dat die aanname klopt blijkt wel uit het 

feit dat het NLOI vanaf dag één bij bedrijven over de vloer 

komt die blijkbaar een enorme behoefte hebben om bijge-

staan te worden. 

Of die waarde direct bij aanvang van de workshop duidelijk 

was voor de deelnemers? Na afloop in ieder geval wel. Uit 

de discussie die naar aanleiding van een drietal stellingen 

volgde, kwam naar voren dat deelnemers hun eigen meer-

waarde zagen in het helpen en adviseren van verzekerden. 

En daar hoort ook het advies bij om een eigen onderzoeker 

in te schakelen. 

Snelheid om het Supply Chain-risico 
te verminderen
Onderzoek naar de oorzaak van brand kan heel breed zijn. 

Het NLOI werkt dan ook met veel verschillende deskundi-

gen. Een belangrijk element is de juiste deskundigheid in 

combinatie met de snelheid in het traject. 

Spreker en directeur van het NLOI Jaap Terhenne wees in dit 

kader op het ’Supply Chain-effect’, zoals hij het noemde. Als 

niet goed duidelijk is wat de (werkelijke) oorzaak is van een 

brand, dan stagneert het gehele proces en hebben ook toe-

leveranciers en klanten daar fors last van. Er is immers grote 

onzekerheid over leveringen door het door de schade ge-

raakte bedrijf. Daarom krijgt het NLOI steeds vaker opdracht 

van bedrijven die schade hebben geleden of die aan een ca-

lamiteit zijn ontsnapt (‘near miss’). 

Niet tégen verzekeraars
Het NLOI is uiteraard niet tégen verzekeraars. Betrokken par-

tijen weten nu echter zeker dat verzekerden krijgen waar ze 

recht op hebben: gelijke behandeling en gelijke kansen. Als 

je niet direct bij het onderzoek naar brand betrokken bent, 

kan de bewijspositie van een verzekerde in gevaar komen. 

Bovendien kijkt het NLOI middels incidentanalyse hoe inci-

denten of calamiteiten in de toekomst voorkomen kunnen 

worden.

Jaap Terhenne hield tijdens de workshop diverse casussen 

tegen het licht. Zo schetste hij een situatie na schade waarbij 

de continuïteit in het geding is. Vaak heerst er op zo’n mo-

ment een enorme chaos. Iemand zal de regie moeten ne-

men. De procesregie ligt in eerste instantie bij de adviseur. 

Uit de zaal bleek dat adviseurs er vaak een team voor willen 

vaststellen, omdat zij overspoeld worden door mensen die 

een rol spelen in de afhandeling en door de veelheid aan 

onderwerpen die aan bod komen. Door het NLOI de regie 

op het schadeonderzoek en de contra-experts de regie over 

de schadevaststelling in handen te geven, kunnen adviseurs 

ontlast worden. 

De reden waarom verzekeraars volgens Jaap onderzoek 

doen na schade is feitelijk drieledig: om te kijken of er ne-

gatieve betrokkenheid is van de zijde van verzekerde, of de 

wettelijke polisvoorwaarden nagekomen zijn en of er ver-

haal mogelijk is op een derde partij. 

Het onderzoek zou in zijn ogen breder moeten worden en 

niet alleen gerelateerd moeten zijn aan de verzekerings-

voorwaarden en regresmogelijkheid. Het zou een meer uit-

gebreid onderzoek moeten zijn naar de oorzaak en de toe-

dracht. Datzelfde advies komt ook duidelijk naar voren in het 

onlangs verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor 

de Veiligheid in het kader van stalbranden. De conclusie uit 

dat rapport is dat de diepgang van onderzoeken te beperkt 

is, omdat de oorzaak van de schade vaak niet eens boven 

tafel gehaald wordt. Het vinden van de echte oorzaak van 

een schade betekent dat je daarvan kan gaan leren. Zonder 

lukt dat niet.

Projectmatige aanpak van schadeonderzoek
Daarnaast pleitte Jaap voor een meer projectmatige aanpak 

bij onderzoeken. Op die manier zijn alle betrokken partijen 

op de hoogte van alle stappen die moeten worden onder-

nomen en informatie die moet worden verzameld. Het grote 

voordeel van een projectmatige aanpak is het werken met 

een transparante planning. Daar ontbreekt het nu vaak aan.

Daarnaast is met een dergelijke aanpak snel duidelijk wel-

ke deskundigheid nodig is, zodat er meer grip komt op de 

echte oorzaak van een schade. Die echte oorzaak kan een 

behoorlijke impact hebben op acceptatie van risico’s aan de 

voorkant bij verzekeraars. Een voorbeeld: bij brandalarm, ge-

genereerd door een installatie in het verzekerde pand, duurt 

het enige tijd eer de brandweer ter plekke is. In veel geval-

len gaat de brandweer echter niet meer een pand binnen en 

laat dat gecontroleerd uitbranden. De vraag is dan ook of 

de door verzekeraars geëiste dure brandmeldinstallaties wel 

zinvol zijn. Wellicht is een pand dat ‘s nachts geen spanning 

meer heeft een betere oplossing. Door simpele organisato-

rische en technische maatregelen kan dan een beter effect 

worden bereikt. Onderzoekers hebben veel kennis en Jaap 

roept verzekeraars dan ook op dit beter te benutten en voor-

al hen tijd en ruimte te geven om uitgebreider technisch on-

derzoek te kunnen doen. Het grote aantal branden met een 

onbekende oorzaak zal dan zeker worden verminderd, wat 

duidelijk een positief effect zal hebben ten aanzien van de 

verzekerbaarheid bij acceptatie van nieuwe risico’s.

Menselijk handelen cruciale factor
Een schade, zo is de overtuiging van Jaap, is vaak een kwestie 

van menselijk falen. Als je bijvoorbeeld met elkaar afspreekt 

dat je ‘s nachts installaties uitzet, dan moet een mens iets 

dóén. Wat als die persoon dat niet doet? Of als die persoon 

iets juist niet moet doen, maar het wel doet? Dat ontdek je 

pas na gedegen onderzoek. 

Daarom pleit Jaap voor standaarden in onderzoek met in-

novatieve technieken en protocollen, zodat het onderzoek 

naar schades verbeterd kan worden. Bij het NLOI zijn nu drie 

deskundigen gecertificeerd voor de tripod beta methodiek, 

een wetenschappelijke wijze waarop incidenten beter kun-

nen worden geanalyseerd. Naast de door het NLOI gebruikte 

NFPA 921 methodiek die wordt gebruikt door gecertificeer-

de onderzoekers, is dit een waardevolle aanvulling waar de 

NLOI-klanten steeds meer aandacht voor hebben. 

Stellingen
De deelnemers gingen op een gegeven moment in groep-

jes uiteen om te discussiëren over een aantal stellingen. Op 

de stelling ‘Als een verzekeraar een onderzoek laat instellen, 

dan dient verzekerde daarbij betrokken te worden met een 

eigen onderzoeker’ gaf de zaal aan dat het verstandig is en 

dat minimaal door de adviseur van de verzekerde geadvi-

seerd zou moeten worden om het eigen onderzoek te initië-

ren. Op die manier kunnen de belangen van verzekerden op 

de juiste manier worden geborgd. 

Eigenlijk zou de verzekerde – net als in Noorwegen – een on-

derzoekspartner moeten hebben. Want als partijen rechtlij-

nig tegenover elkaar staan dan bepaalt uiteindelijk de rech-

ter, wat een kostbare aangelegenheid is en de rechtspraak 

overbelast maakt. Het NLOI zoekt de discussie daarentegen 

op de plek waar die hoort, namelijk in het onderzoek, en 

kijkt samen met de onderzoeker voor verzekeraars naar de 

schade. De invloed van een eigen onderzoeker is het grootst 

op het moment dat het besluit nog niet is genomen. Daar-

om wil het NLOI graag dat zijn onderzoekers bij de schade-

behandelaar aan tafel komen om met elkaar de nuance erin 

te brengen. Lukt dat, dan vindt er geen gang naar de rechter 

plaats en is het ook winst voor de verzekeraar.

Claims preparation clause
Ten slotte volgde nog de stelling dat deze eigen onderzoe-

ker vergoed zou moeten worden onder de noemer contra-

expertise en zo ja, of daar mogelijkheden voor zijn. Daaruit 

kwam dat je eigenlijk toe zal moeten naar een situatie waar-

in het onderzoeksbureau door zowel verzekerde als verzeke-

raar betaald gaat worden. Echter, niet iedere verzekerde kan 

betalen en niet iedere verzekeraar wil betalen. Jaap trok een 

vergelijking met de zogenaamde ‘claims preparation clause’. 

Dat is een clausule waarvoor je als verzekerde premie be-

taalt en waarbij er na een grote schade recht is op een eigen 

deskundige in het kader van het aantonen van de claim. Een 

onderzoeker kan daarin ook worden ondergebracht.

Eindconclusie van de workshop: bij verzekeraars gaat ont-

zettend veel goed. De schadebehandeling gaat meestal 

fantastisch, snel en er wordt goed op fraude gelet. Maar er 

is ook een deel waar het beter kan. En juist voor dat kleine 

percentage ondernemers kan een eigen deskundige heel 

belangrijk zijn.  <

Jaap Terhenne verzorgde een PE-
bijeenkomst over het schadeon-
derzoek in relatie tot schadevast-
stelling en continuïteit.

De deelnemers gingen in groep-
jes uiteen om te discussiëren over 
een aantal stellingen.
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“Besteed geen energie aan zaken 
waar je geen invloed op hebt”

Met een opleiding tot opticien, gevolgd door een aantal financiële opleidingen werd Arnold Schenk in 1986  door zijn 

voormalige werkgever Strukton gevraagd de verzekeringsactiviteiten op te pakken. Via diverse verzekeringsgerelateerde 

opleidingen wist hij het tot Risk & Insurancemanager te schoppen. Dit jaar ging hij bij Dura Vermeer met vervroegd 

pensioen. Hij geniet nu van zijn welverdiende rust.

Ook Arnold Schenk is bij toeval in het vak gerold. Hij volgde diverse financië-

le opleidingen, waaronder PDB en MBA. Toen hij in 1987 met zijn SPD-studie 

stopte, vroeg zijn toenmalige werkgever Strukton hem de verzekeringsac-

tiviteiten voor het bedrijf op te pakken. Die werden tot dat moment door 

een lokale verzekeringsmakelaar ingevuld. Arnold vond het werk zo leuk, dat 

Risk & Insurancemanager Arnold Schenk: 

hij zijn vakdiploma’s Assurantie B, Branche Varia en Risk Management ging 

halen. Hij werkte van 1 maart 1986 tot 1 maart 2013 bij Strukton en stapte 

daarna over naar Dura Vermeer. Op 1 april van dit jaar ging hij met vervroegd 

pensioen. 

  JONG GELEERD OUD GEDAAN 

Door: Cindy van der Helm

Maar wat als je geen Risk & Insurancemanager was geworden? Welk vak 

had je dan gekozen? “Misschien wel ICT-er. Naast de werkzaamheden als fi-

nanciële controller en Insurance Manager, was er vooral in de beginperiode 

ruimte voor applicatiebeheer en servicedesk en bouwde ik databases voor 

mijn eigen werk en dat van anderen.”

Verkeerd beeld
Arnold is een graag geziene persoon in de verzekeringswereld en geeft aan 

dat hij een mooie tijd achter de rug heeft. Dat de verzekeringsmarkt een 

ondoorzichtig ‘old boys network’ is en dat verzekeraars bij een schade stan-

daard met ‘nee’ beginnen is iets wat hij absoluut niet herkent. “Als de perso-

nen met dit vooroordeel zich echt in de branche zouden verdiepen, zien ze 

specialisten met een warm hart voor techniek én voor de klant. Juist daarom 

heb ik al die jaren bij grote projecten onze projectverantwoordelijken en 

verzekeraars bij elkaar gebracht om kennis en inzichten te delen en zo tot 

de gewenste verzekeringsdekking tegen een redelijke premie te komen. En 

dat werkt!”

Hij denkt met plezier terug aan de relatie met makelaars, verzekeraars en 

schade-experts, vooral als alle partijen zich inzetten om positieve resultaten 

te bereiken. Een goede samenwerking tussen alle partijen vindt hij belangrijk. 

Wat veel indruk op hem heeft gemaakt zijn de ingrijpende gebeurtenissen 

met letsel tot gevolg. Denk aan bedrijfsongevallen met dodelijke afloop en 

grote schades, zoals tijdens de bouw het opbarsten van de vloer van de par-

keergarage onder het Olympisch Stadion Amsterdam. Die gebeurtenissen 

staan op zijn netvlies gegrift. 

Mensenmens
Arnold hecht veel aan samenwerking met collega’s. Op de vraag waar een 

goede collega aan moet voldoen antwoordt hij dat die in ieder geval kennis 

van het vak, kennis van de verzekeringsbranche en een faciliterende instel-

ling ten behoeve van de projecten en bedrijfsonderdelen moet hebben. Col-

lega’s moeten bovendien coöperatief, flexibel, betrouwbaar en integer zijn. 

Kortom, het moet een mensenmens zijn.

Eigenlijk had hij graag gezien dat verzekeraars nog vaker dan nu het geval 

is naast de klant zitten in plaats van ertegenover. “Verzekeren wordt door de 

markt gezien als gezamenlijk staan voor uitdagingen en oplossingen. In de 

praktijk bleek nogal eens dat, als het bereiken van een oplossing echt lastig 

werd, partijen moeilijk van hun eerder ingenomen standpunten waren af te 

brengen, met soms arbitrage of rechtszaken als gevolg.” 

Langdurige relaties
Arnold gaat voor langdurige relaties met makelaars en verzekeraars, want 

een langdurige relatie met vaste makelaars en verzekeraars wordt naar zijn 

mening beloond met minder extreme premieschommelingen, met het ge-

zamenlijk zoeken naar oplossingen, zowel bij het inkopen van verzekeringen 

als bij het afwikkelen van schades.

Een langdurige relatie met makelaars en verzekeraars wordt door inkopers 

en directies echter soms met argwaan bekeken, maar op de lange termijn 

werkt het volgens Arnold echt en heeft de klant er voordeel bij.

Aan de wieg gestaan van de PII-polis
Arnold heeft mooie dingen bereikt in zijn werkzame leven. “Het mooiste is 

toch wel het samen met een makelaar schrijven van de eerste Nederlandse 

ontwerpaansprakelijkheidsverzekering (PII) in 2008. Tot dat moment was de 

PII-polis voor aannemers alleen op de Engelse markt in te kopen. Vanaf 2008 

ook met Nederlandse polisvoorwaarden bij in Nederland gevestigde verze-

keraars. Verder vooral het afwikkelen van grote complexe schades met voor 

ons bedrijf goede resultaten.

Ik vond het mooi om een specialist te zijn in mijn vakgebied en daarmee 

anderen van dienst te zijn. Bij de uitoefening van mijn werk sprak het per-

soonlijke contact met collega’s, makelaars, verzekeraars en schade-experts 

mij bijzonder aan.

Wat mij de laatste tijd overigens wel is opgevallen, is het feit dat fusies en 

overnames bij makelaars, verzekeraars en expertisebureaus  – hoewel fusies 

en overnames van alle tijden zijn –  de laatste jaren ingrijpender zijn gewor-

den. De toch al niet ruime keuzemogelijkheden worden verder beperkt en 

de afhankelijkheid van een kleiner wordende groep aanbieders wordt gro-

ter.”

Jong versus oud
Op de vraag of er volgens hem een tekort is aan jonge mensen in de verzeke-

ringsbranche antwoordt hij: “Dat is jarenlang wel het geval geweest. Geluk-

kig verjongt de branche zich de laatste jaren in hoog tempo. Het is daarbij 

wel zaak dat kennis en ervaring op een goede manier ‘van oud naar jong’ 

worden overgedragen.

Een warm hart voor 
techniek én de klant

Ik werk graag met zowel ouderen als jongeren. Ouderen hebben als voor-

deel dat zij veel kennis bezitten en ervaring hebben opgedaan, maar (soms) 

als nadeel dat zij minder flexibel zijn. Jongeren maken het gemis aan ruime 

kennis en ervaring goed met durf om out-of-the-box te denken, nieuwe we-

gen te bewandelen en kritische vragen te stellen. Inspirerend!

En we kunnen iets van elkaar leren. Jongeren kunnen van ouderen leren hoe 

de verzekeringsbranche werkt en denkt en hoe je daar je voordeel mee kunt 

doen. En ook dat een bewezen goede werkmethode niet altijd veranderd 

hoeft te worden. 

Ouderen kunnen daarentegen van jongeren leren dat een bewezen goede 

werkmethode soms juist wel aan verandering toe is. Dat klinkt tegenstrijdig 

met het voorgaande, maar ik bedoel hiermee dat een senior ervoor moet 

waken een oude knorrepot te worden die vasthoudt aan wat bekend en ge-

kend is.

Dura Vermeers Risk & Insurancemanager Arnold Schenk is een graag geziene persoon in de verzekeringswereld. Hij ging onlangs met vervroegd pensioen.
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VERSTERK JIJ ONS TEAM?
Verder gaan, innoveren, vooruitkijken, allemaal zaken waar Lengkeek zich dagelijks mee bezig-

houdt. Met Lengkeek Verder laten wij zien wat ons als organisati e het meest beweegt: na een 

impactvolle gebeurtenis ervoor zorgen dat mensen weer verder kunnen. Daarvoor gaan wij graag 

een stapje verder, of het nu gaat om schade-experti se of taxati e. Dat is onze kracht en onze 

trots. Weten wat wij allemaal doen en wat wij voor u kunnen betekenen? Verhalen van onze 

klanten lezen? Ga naar onze vernieuwde website op lengkeek.nl en ervaar Lengkeek Verder!

LENGKEEK LANCEERT
LENGKEEK VERDER.

VERDER 
GAAN VOOR 
OPDRACHTGEVERS.

VERDER
GAAN VOOR 
OPDRACHTGEVERS.

Zelf heb ik er altijd naar gestreefd vooral technisch georiënteerde collega’s 

zoals projectmanagers en directies, te laten begrijpen welke verzekerings-

dekking er voor hun projecten werd ingekocht, welke bescherming daarmee 

voor hen werd geboden en hoe zich dat verhield met de te betalen premie.”

Gemis in e-ABS
Veel ging goed. Toch zijn er zaken waar Arnold zich altijd over verbaasd 

heeft. “Als op één van onze projecten een schade ontstaat, maken wij hier-

voor een dossier in ons schadesysteem aan. Dat wordt ook gedaan door de 

makelaar, de verzekeraar(s) en de ingeschakelde schade-expert. In de 90’er 

jaren heb ik al geopperd één webbased systeem te ontwikkelen waarin al 

deze partijen in één dossier hun informatie over de schade en de afwikkeling 

kwijt kunnen. Een dergelijk systeem is er daarna ook gekomen en kreeg de 

naam e-ABS. Alleen kreeg de verzekerde – de klant dus – daar geen toegang 

toe. In mijn optiek een gemiste kans.”

Waardevolle bijeenkomsten
Bijeenkomsten zijn volgens Arnold een uitgelezen kans om de hele markt te 

ontmoeten en kennis en ontwikkelingen uit te wisselen. Wat Arnolds favo-

riete bijeenkomst was? Dat zijn er meerdere. Zo waren er in de beginjaren 

de bijeenkomsten van IRMA (Insurance & Risk  Managers Aannemersbedrij-

Een goede collega is een 
mensenmens

  JONG GELEERD OUD GEDAAN 

ven) waar met vakgenoten van grote bouwbedrijven kennis en ervaringen 

werden uitgewisseld. Later was dat in de werkgroep Bouw van NARIM, de 

Nederlandse Associatie voor Risk & Insurance Managers. “Dat contact met 

vakgenoten is broodnodig, omdat menig Risk & Insurance Manager binnen 

het bedrijf een ‘eenling’ is. Hoewel wij elkaar als vakgenoten goed weten te 

vinden, is het mooi dat NARIM dit middels kennisbijeenkomsten en con-

gressen faciliteert. Het jaarlijkse NARIM-congres is het enige platform waar 

verzekerden, verzekeraars, makelaars en schade-experts bij elkaar komen. 

Daarnaast waren de door makelaars en verzekeraars georganiseerde kennis-

bijeenkomsten ook zeer waardevol.”

Of Arnold een levensmotto heeft? “Jazeker! Ga uit van het positieve en be-

steed geen energie aan zaken waar je geen invloed op hebt.” <

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

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

Kantoor Utrecht
Groenewoudsedijk 50
3528 BK  Utrecht 
030-2802012

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

ALLES BLIJFT GELIJK, BEHALVE DE NAAM

Vanderwal & Joosten BV / McLarens        infoNL@mclarens.com  | www.mclarens.com/nl
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Bert Sonneveld: 

“Federatie stapt over”
Aan het einde van het jaar is het een wijdverbreid gebruik om terug te kijken en vooruit te blikken. Zo ook door SCHADE 

magazine. In deze editie laten we Bert Sonneveld, voorzitter Federatie van Assurantieclubs, aan het woord, omdat de 

Federatie vanaf volgend jaar van tijd tot tijd een bijdrage gaat leveren.

Eigenlijk is het terugkijken en vooruitblikken niet alleen 

voorbehouden aan de maand december, maar zouden we 

dit veel meer het hele jaar moeten doen. Leren van onze fou-

ten. Verfijnen van hetgeen dat tot succes heeft geleid. En ex-

perimenteren. Alles om dichter bij het lonkend perspectief 

te komen. Daar word ik heel blij van.

Wat is het lonkend perspectief voor de 
Federatie?
Om heel kort antwoord te geven? Wij hebben als doel om 

het brede vak van financieel adviseur beter te maken voor 

de huidige beroepsbeoefenaars en voor de toekomstige. En 

wij willen bouwen op het fundament wat de Federatie in de 

afgelopen jaren heeft opgebouwd.

En een iets langer antwoord?
Laat ik het vergelijken met de spoorwegen. De Federatie en 

de assurantieclubs zijn dan het spoor en de financieel advi-

seurs zijn de treinen op dat spoor. 

Het spoor ligt er al vele, vele jaren. De Federatie is dan nog 

niet – zoals de eerste spoorlijn van Amsterdam naar Haar-

lem die geopend is op 20 september 1839 – bijna 200 jaar 

oud; we gaan op naar de 75 jaar. En beide hebben een rijke 

traditie en zijn de basis voor al hetgeen over het spoor gaat. 

Onderhoud en vernieuwing zijn daarbij essentieel, om te 

zorgen dat het vervoer over het spoor zonder ongelukken 

kan verlopen.

In de loop van de jaren zijn er andere manieren van trans-

port gekomen, zoals de snelwegen en de luchtvaart. Maar 

voor binnenlands vervoer – en de komende jaren ook steeds 

meer voor reizen naar Europese steden – maakt het spoor 

een comeback. Het is duurzaam. Dat geldt ook voor de Fe-

deratie die concurrentie kreeg van opleidingsinstituten en 

informatie op internet. Maar voor een reis naar Parijs en voor 

een bijeenkomst van een assurantieclub geldt dat er – naast 

duurzaamheid – vele andere voordelen zijn: stressverla-

gend, veilig, vertrouwd en je kan op hen rekenen.

De financieel adviseur wordt weleens vergeleken met een 

stoomtrein of een hondekoptrein. In ieder geval iets uit het 

verleden, dat zijn langste tijd heeft gehad en dat over tien 

jaar alleen nog in het museum is te zien.

Soms heb ik daar ook begrip voor. Zeker als er beroepsgeno-

ten zijn die alleen maar achteruitkijken en zich boos maken 

over alles wat ons is ‘afgenomen’ zoals provisie op complexe 

producten en het in eigen branche regelen om op de hoog-

te te blijven van actualiteiten. Alsof we blijven hangen in het 

verleden met inefficiënties bij verzekeraars en het interme-

diair. 

Zelf vergelijk ik het eerder met steeds meer nieuwe soorten 

treinen. We hebben de stoomtrein en de hondekoptrein 

(ver) achter ons liggen. Nu rijden er op het Nederlandse 

spoor sprinters als SLT, SGM en DDAR, intercity’s als DDZ en 

VIRM en internationale treinen als ICE en Thalys. En over een 

paar jaar zijn er weer hele andere soorten. Dat zie ik ook bij 

financieel adviseurs; die vernieuwen zich en passen zich aan 

de klantbehoeften anno 2022 aan.

Hoe kijk jij terug op 2021?
Heel veel corona. Lockdown, versoepelingen en weer ver-

zwaring van de maatregelen. Het was voor assurantieclubs 

ondoenlijk om iets te organiseren. Want als er dan iets in 

de steigers stond, dan moesten de lezingen of evenemen-

ten vaak op het laatst aangepast of gecanceld worden. Zo 

is de lezing van Jos Baeten bij VPV Rotterdam al twee keer 

gepland en geannuleerd. Hoop dat de volgende sessie door 

kan gaan; ik ben er dan bij!

Gelukkig hebben we wel kunnen vernieuwen door het or-

ganiseren van webinars en het maken van podcasts. De we-

binars zijn terug te zien via de website onder webinars en de 

podcasts zijn te beluisteren via open spotify. Vooral de pod-

casts zijn een aanrader. Onderweg naar een afspraak, tijdens 

het koken of wanneer of waar je ook maar wilt.

Wat zijn de drie uitdagingen in 2022 voor de 
financieel adviseur?
Dat zijn hoe om te gaan met onverzekerbaarheid, het kun-

nen omschakelen naar provisie-transparant of provisievrij 

werken en – als kantoor – het overnemen of worden overge-

nomen door branchegenoten.

Deze uitdagingen kunnen het beste worden aangegaan 

door goed na te denken over jouw eigen toekomst. Niet al-

leen – eventjes – onder de douche of onderweg naar kan-

toor of klant, maar met zakenpartners, medewerkers, col-

lega en/of een ander die kan helpen om van buiten naar 

binnen te kijken. Niet tussen de bedrijven door, maar in een 

weekend. Niet op eigen kantoor, maar op een hei. En dat is 

niet alleen voorbehouden aan grote kantoren, maar juist 

ook aan de eenpitter, papa-en-mama-kantoor of bedrijf met 

een paar medewerkers.

De uitkomst is een beeld van 2030. Wat zien jouw klanten – 

dan – van jou? Wat hoor jij jouw medewerkers tegen elkaar 

zeggen? En wat doe je zelf? Dat beeld is opgebouwd uit een 

combinatie van klantwaardering en verdienmodel. Het laat 

zien hoe je een klant helpt die met onverzekerbaarheid te 

maken heeft van zijn auto of huis met rieten dak of na wan-

betaling met royement is geconfronteerd. Het laat zien hoe 

jij al jaren jouw toegevoegde waarde vooraf aan jouw klant 

duidelijk maakt, zodat er geen enkele discussie is over jouw 

verdiensten. En het geeft antwoord op de vraag wat de ide-

ale kantoorgrootte is, één die past als een tweede huid. 

Want als de financieel adviseurs nu starten om deze troeven 

uit te spelen, dan zijn zij over tien jaar leidend als financieel 

dienstverleners. En rijdt – over de rails waar nu nog de huidi-

ge sprinters en intercity’s zich voortbewegen – er een super-

modern, hyperloopachtig voertuig de toekomst tegemoet. 

En wat kunnen we in 2022 van de Federatie 
van Assurantieclubs verwachten?
De Federatie en de aangesloten assurantieclubs hebben zin 

in 2022! Zowel goede lezingen met goede vakinhoudelijke 

discussies, hybride-webinars met grote namen uit de bran-

che en nog meer podcasts. Alles om onze leden de combi-

natie te bieden van inhoud én napraten; om onze klanten 

oplossingen te kunnen bieden die we alleen niet zouden 

hebben bedacht.

Ook willen we – samen met andere organisaties van en voor 

adviseurs – zorgen dat 2022-2025 het laatste PE-tijdperk 

wordt waarin de overheid ons oplegt hoe we regelen dat we 

actueel blijven. Tegen de minister zeggen we: “Wopke, stop 

met eens in de drie jaar ons een onbenullig examentje te 

laten doen!”. Permanent actueel blijven kan veel beter dan 

nu is geregeld.

Want zo vernieuwen we keer op keer onszelf; én het spoor 

waar de moderne financieel adviseur zijn werk zo goed mo-

gelijk kan doen.

En?
Ik wens iedereen in de branche een hele goede kerst, kerst-

vakantie en oud en nieuw. En ik hoop dat alle wensen voor 

2022 uit mogen komen. 

Een mooie wens die ik iedereen toewens is om lid te worden 

van een van de negen assurantieclubs van de Federatie:

• EFD Noord voor Groningen, Friesland en Drenthe; 

• FiDiZ voor Zwolle en omstreken; 

• FDON voor Oost Nederland;

• FDG voor Gelderland; 

• GSFD voor Utrecht, Flevoland en Noord-Holland; 

• VPV Rotterdam voor Zuid-Holland;

• Assurantie Club Zeeland; 

• FiDiB voor Noord-Braban; 

• LAC Zuid vereniging van financiële dienstverleners 

 voor Limburg.

Fijne (trein)reis!  <

Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs

Permanent actueel blijven kan 
veel beter dan nu is geregeld

Door Bert Sonneveld
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Al 25 jaar durven wij als KakesWaal te kiezen voor de mens boven het proces. 

Onze relaties waarderen ons als professionals met een persoonlijke touch. 

Alle medewerkers van KakesWaal bedanken daarom onze opdrachtgevers, tussenpersonen 

en andere relaties die ons 25-jarig jubileum mede mogelijk hebben gemaakt. 

JUBILEUM 25 jaar KakesWaal
In het weekend van 22 oktober hebben wij 

als KakesWaal ons 25-jarig jubileum gevierd. 

Samen met ons personeel, freelancers en hun 

partners en ook enkele gepensioneerde mede-

werkers werd een weekendprogramma samen-

gesteld op een festivalterrein in Zeewolde. 

Na aankomst op vrijdag konden de collega’s onder het 

genot van een drankje en een overheerlijke vers gebak-

ken pizza bijpraten met elkaar. Het was ook alweer even 

geleden dat dit verantwoord kon. Op zaterdag waren er 

overdag diverse workshops waaraan kon worden deelge-

nomen, alles in een relaxte sfeer met elkaar. Ook werd 

er die dag door de medewerkers een schilderij gemaakt, 

als blijvende herinnering, waaraan iedereen zijn bijdrage 

kon leveren. Dit schilderij hangt inmiddels als pronk-

stuk op ons kantoor. De zaterdag werd voortgezet met 

een heerlijk diner en een feestavond in hippiestijl. Op 

zondagmorgen werd het weekend afgesloten met een 

uitgebreid ontbijt. Het was een groots en memorabel 

weekend waar we met elkaar nog lang met een goed 

gevoel op zullen terugkijken.
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NVEP

Van kano tot superjacht, 
elke schade telt

De Nederlandse Vereniging van Experts op Pleziervaartuigengebied bestaat sinds 1986 en telt momenteel bijna 40 leden. 

Kenmerkend voor de leden is dat ze stuk voor stuk echte specialisten zijn. Jan Lodewijk Goorhuis is sinds voorjaar 2021 

voorzitter en ziet veel overeenkomsten tussen de NVEP en het NIVRE, maar ook een belangrijk onderscheid. 

Jan Lodewijk Goorhuis is in het dagelijks leven schade-

expert bij Nationale Nederlanden en niet alleen lid van de 

NVEP, maar ook van het NIVRE, de brancheorganisatie waarin 

alle branches vertegenwoordigd zijn, omdat hij net als veel 

collega’s de waarde van die organisatie onderschrijft. “De 

NVEP is met haar focus op pleziervaart een specialist binnen 

de branche Scheepvaart en Techniek. Onze leden vallen bij 

het NIVRE dan ook onder die branche”, aldus Goorhuis. “Toch 

is er bestaansrecht voor een gespecialiseerde vereniging als 

NVEP. Het NIVRE richt zich op het grotere geheel. Binnen de 

expertisebranche als geheel is de sector pleziervaart een 

kleine tak, maar wel met heel diverse en zeer specifieke ma-

terie. Geen schade is gelijk en elke schade telt.”

Verzekering
De wereld van pleziervaartuigen is enorm divers en er is 

weinig gereguleerd. Volgens schattingen zijn er in Neder-

land circa 200.000 pleziervaartuigen. Het exacte aantal 

is niet bekend en is mede afhankelijk van de vraag wat je 

hieronder verstaat. Er is namelijk geen registratieplicht en er 

is een grote verscheidenheid in modellen en types. De hoe-

veelheid schepen die bij het Kadaster ingeschreven staan – 

meestal omdat het schip gefinancierd is met een hypotheek 

– is maar een fractie van het totale aantal. 

Pas sinds het einde van de vorige eeuw zijn werven verplicht 

vaartuigen met een registratienummer uit te rusten. Maar 

circa de helft van het scheepsaanbod is ouder dan twintig 

jaar en dus van vóór die tijd. Een verzekeringsplicht is er niet 

voor pleziervaartuigen en registratie is pas verplicht als vaar-

tuigen sneller dan 20 kilometer per uur kunnen varen.

Er zijn ook grote verschillen in afmetingen, waardes en tech-

nieken. “Het loopt van gratis gekregen tot een paar miljoen 

euro. Het gaat van boten van vóór de oorlog tot net nieuw 

van de werf. We hebben te maken met een onwaarschijnlijke 

diversiteit aan materialen, technieken, scheepstypen, vaar-

gebieden en eigenaren. Eigenaren van superjachten krijgen 

we niet te spreken, alleen hun zaakwaarnemers. Aan de an-

dere kant hebben we te maken met mensen die hun hele 

ziel en zaligheid in hun opknapper hebben gelegd.”

Cariben
“We hebben overwegend te maken met Nederlandse verze-

kerden, maar hun boten liggen over de hele wereld. Onder 

andere in de Cariben en het Middellandse Zeegebied. Ook 

flink wat Belgische en Duitse watersporters hebben hun 

boot via een volmacht of een Nederlandse tussenpersoon 

bij een Nederlandse verzekeraar ondergebracht. Internatio-

naal gezien is de premie die Nederlandse verzekeraars han-

teren namelijk gunstig.”

Die variatie maakt het vaststellen van een schade soms las-

tig. “Het maakt nogal verschil of het gaat om een sleepboot 

van tachtig jaar oud met een originele Kromhout motor of 

een jacht met de nieuwste Caterpillars commonrail diesel.” 

Kwaliteitskeurmerk
“We zijn misschien iets te veel in onszelf gekeerd en zijn 

vooral met de eigen processen, de belangen van de aange-

sloten experts en de kwaliteit en inhoud van het vak bezig. 

Zaken die voor de leden belangrijk zijn. Als voorzitter wil ik 

er daarnaast ook voor zorgen dat we deze meerwaarde be-

ter laten zien; dat we meer naar buiten treden, en dan met 

name het belang voor verzekeraars laten zien. Dat zijn im-

mers in de meeste gevallen onze opdrachtgevers.”

De NVEP staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit, zowel in 

kennis als in gedrag. “Het lidmaatschap betekent echt iets. 

Je kunt niet zomaar lid worden. Elke expert ondergaat een 

kennistoets, onderschrijft de NVEP-gedragsregels en moet 

een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.”

Aangezien scheepsexpert geen beschermde titel is, mag 

iedereen zich zo noemen. “Daar kunnen de markt en maat-

schappijen veel last van hebben. Om het kaf van het koren te 

scheiden, hebben we jaren geleden het certificaat ‘Qualified 

Yacht Surveyor’ in het leven geroepen. NVEP-leden mogen 

als enige deze titel voeren. Deze titel staat voor de kwaliteit 

en deskundigheid van de NVEP-leden.”

Appels met appels vergelijken
Voor de aangesloten experts vervult de NVEP op die manier 

een belangrijke rol. Er zijn drie verschillende disciplines: aan- 

en verkoopkeuringen, schade-expertise en contra-expertise 

en bouwtoezicht/projectmanagement. Sommigen beper-

ken zich tot één van die activiteiten, anderen leggen zich 

toe op twee of drie.

“Voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverle-

ning is het zeker goed dat we georganiseerd zijn. We zorgen 

ook voor duidelijke afspraken, zoals hoe je de afschrijving 

berekent van verschillende typen motoren, verfsystemen, 

roeren, masten, tuigage enzovoort.  Door hier vooraf goed 

over na te denken en met elkaar afspraken te maken en deze 

ook vast te leggen in duidelijke richtlijnen, voorkom je lange 

discussies en kun je goed onderbouwen hoe een schadebe-

groting tot stand is gekomen.” 

De richtlijnen komen tot stand in levendige vergaderingen, 

waarbij intensief overleg en discussie plaatsvinden tussen 

de leden. Hierbij worden gegevens gebruikt uit de eigen er-

varingen en de praktijk. Daardoor zijn onze richtlijnen zeer 

praktische middelen om snel en transparant tot een goede 

schadevaststelling te komen. De richtlijnen worden dan ook 

als zeer waardevol ervaren. Door veranderingen in onder an-

dere techniek en materiaalgebruik zijn onze richtlijnen ook 

aan permanente verandering onderhevig. Dit laatste maakt 

ook dat het delen van onze richtlijnen met de buitenwereld 

lastig is: de interpretatie hiervan is namelijk van zoveel fac-

toren afhankelijk dat kennis en ervaring van de materie en 

de achtergrond van de totstandkoming van de richtlijn zelf 

noodzakelijk zijn voor de juiste toepassing ervan. Naast de 

technische richtlijnen hanteert de NVEP ook procedurele 

NVEP staat garant voor kwaliteit en deskundigheid van aangesloten experts voor pleziervaartuigen. Voormalig voorzitter Guido Beekmann (l.) 
droeg tijdens de voorzittersoverdracht het roer over aan huidige voorzitter Jan Lodewijk Goorhuis (r.).

Gasexplosie
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richtlijnen. Dit zijn afspraken over de te volgen procedures 

bij contra-expertise of arbitrage. 

‘Grijze business’ 
“Expertise is een beetje ‘grijze business’”, merkt Goorhuis op. 

“Naarmate de leeftijd van een expert toeneemt, groeien ook 

de autoriteit en senioriteit. Dat is wel nodig, want als expert 

ben je vaak degene die de beslissing neemt. Dan moet je 

voldoende bagage hebben. Expertise is een vak dat je met 

de jaren steeds beter gaat beheersen. Hoe meer schades je 

hebt behandeld, hoe meer je ervan begrijpt. Het is een per-

manente leerschool.”

De vergrijzing leidt wel tot zorgen bij de voorzitter en zijn 

collega-bestuursleden. “Er is een enorme behoefte aan een 

nieuwe generatie erkende experts. Het merendeel van onze 

leden is de vijftig gepasseerd, dus die uitstroom zit eraan te 

komen. Een van onze prioriteiten is dat we de nieuwe ge-

neratie experts aan ons weten te binden. Daar zullen we als 

NVEP behoorlijk actief de boer voor op moeten. Het aantal 

experts neemt af, maar de markt wordt steeds groter.”

Nieuwe aanwas creëren
“We moeten voorkomen dat verzekeraars in de toekomst 

worden geconfronteerd met een situatie waarin er te wei-

nig deskundigheid is om schades te beoordelen. We gaan 

daarom kijken naar het opleidingstraject. Willen we nieuwe 

aanwas creëren, zullen we iets moeten doen aan opleidin-

gen en kennisoverdracht. Een van de gedachten is dat we 

daar gepensioneerde experts bij betrekken.”

Er bestaat geen reguliere opleiding tot expert in pleziervaar-

tuigen. De meeste experts leren het vak binnen een van de 

grotere expertisebureaus. “Op hogescholen willen we meer 

aandacht genereren voor ons beroep. Ik ben inmiddels 

met het IVA in Driebergen in gesprek om het beroep van 

scheepsexpert onder de aandacht te brengen. Ze hebben 

een managementopleiding voor watersportbedrijven. Het 

zou mooi zijn als expertise daar als een keuzevak aan toe-

gevoegd kon worden. Misschien kunnen we vanuit de NVEP 

nog aanvullende modules daarvoor ontwikkelen of kunnen 

die gepensioneerde experts een lesboek Scheepsexpertise 

samenstellen of gastcolleges geven op hogescholen.”

Wel of niet aan boord?
De top drie van de meest voorkomende schades in de ple-

ziervaart bestaat uit aanvaringen, motorstoringen en dief-

stallen. Bij ongeveer 40 procent van de schademeldingen is 

expertise nodig. Maar ook hier zien we interessante ontwik-

kelingen. Heel veel gebeurt tegenwoordig op afstand, ver-

telt Goorhuis. Corona heeft dat proces versneld. “In de ex-

pertisebranche kijken we nu kritischer waar je als expert wel 

en niet heen gaat. Niet meer automatisch de auto instappen 

en aan boord gaan om de schade ter plekke op te nemen, 

maar bedenken waar je echt van waarde kunt zijn. Met foto’s 

en video’s kun je ook de benodigde informatie boven water 

krijgen. Dat werkt heel praktisch. Iedereen heeft tegenwoor-

dig een goede mobiele telefoon waar je prima foto’s mee 

kunt maken. Als expert geef je aan wat je wilt zien: de plek 

waar de schade zit én detailfoto’s.”

Het vak is continu in ontwikkeling. Dat geldt net zo goed 

voor de techniek aan boord als voor de ICT-hulpmiddelen 

die experts ter beschikking staan. De NVEP stimuleert dat, 

maar bewaakt tegelijkertijd de kwaliteit. Van de experts en 

hun dienstverlening.  <

Nieuwe voorzitter

Na elf jaar nam Guido Beekmann, directeur-eigenaar van Beekmann Expertise uit 
Muiden, dit jaar afscheid als NVEP-voorzitter. Zijn opvolger is Jan Lodewijk Goorhuis. 
Hij is expert Scheepvaart en Techniek bij Nationale Nederlanden in Amsterdam. 

De Friese voormalige scheepsbouwer is zowel NIVRE Register-Expert als NVEP 
Qualified Yacht Surveyor. De fervente watersporter woont in Sneek. Hij bezit een 
houten zeilboot (een wedstrijdvalk), een stalen sloep en – ‘voor de kinderen’ – een 
paar Optimisten (1-persoonsbootjes, ideaal om te leren zeilen, red.). 
“Guido heeft veel voor de NVEP betekend. Hij is als echte allround-expert in alle dis-
ciplines thuis. Een van zijn verdiensten is dat hij een verbindende factor is geweest 
met andere organisaties, zoals het NIVRE, de HISWA en het Watersportverbond. Hij 
was heel actief en altijd bereikbaar, waardoor de NVEP overal bij betrokken werd.”

Goorhuis wil dat de komende jaren bestendigen, maar daarnaast actiever de dia-
loog zoeken met de verzekeraars. “Door mijn functie bij Nationale Nederlanden is 
dat mijn natuurlijke habitat. Dat is beslist een voordeel.” 
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Rendez-Vous d’Expertise | ALTERNATIVE

“DE TOEKOMST IS VAN ONS 
ALLEMAAL”

Het jaarlijkse Rendez-Vous d’Expertise van het NIVRE kon vanwege de maatregelen rond COVID-19 dit jaar op het allerlaat-

ste moment helaas niet fysiek doorgaan. Het NIVRE is echter niet voor één gat te vangen. Er werd in een mum van tijd een 

online Rendez-vous d’Expertise | ALTERNATIVE opgezet, dat op 17 november werd uitgezonden.

In deze video laten voorzitter Klaas Brand, directeur Susan Mogony en 

alle branchevoorzitters hun licht schijnen over het NIVRE, de toekomst 

van het NIVRE en de weg ernaartoe. Want dat was het thema dit jaar: 

Samen naar de Toekomst. 

De reden waarom het NIVRE ooit het project ‘Samen naar de Toekomst’ 

is begonnen, wordt besproken. Wat er moet gebeuren om een betere 

beroepsorganisatie te worden? De ene branchevoorzitter gaat met zijn 

ideeën nog verder dan de andere.

Interessant zijn ook de uitspraken over het verleden. Want dat het  

NIVRE de afgelopen 30 jaar het een en ander bereikt heeft, daar waren 

de branchevoorzitters het wel over eens. Maar ja, wat dan exact? Best 

leuk om te horen welke verdiensten het NIVRE werden toegedicht.

Maar het NIVRE lijkt er nog niet te zijn. Zo zien enkele branchevoorzit-

ters een andere rol voor het NIVRE weggelegd. Dat de voorzitter Klaas 

Brand en de directeur van het NIVRE Susan Mogony daar ook een visie 

op hebben, zal niemand verrassen. 

Dat er nieuw bloed moet komen, daar zijn ze het met elkaar wel over 

eens. Sterker nog, er worden best wel wat ideeën geopperd hoe de be-

roepsgroep bekender zou kunnen worden. Want dat het teveel intern 

gericht geweest is en dat het daardoor aan zichtbaarheid ontbreekt, 

dat moge inmiddels wel duidelijk zijn.

Gemist? 
Heb je de video gemist? Geen nood. De video is nog steeds via de web-

site van het NIVRE te bekijken.  <
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NIVRE START
Wie droomt er nou van jongs af aan over een carrière als schade-expert? De meeste schade-experts hadden nog nooit ge-

hoord van het expertisevak voor ze er per toeval inrolden. Dat geldt ook voor Florence Braam, Guido Mast, Hannes Reijnen 

en Jasper Simons. Vier beginnend experts die elkaar via NIVRE Start hebben leren kennen.

Florence Braam is nu vier jaar aan het werk als schade-expert. Dagelijks 

bezoekt ze woningen die getroffen zijn door schades die verzekerd zijn 

op de inboedel- en opstalverzekering. Vooral het feit dat ze pas 28 len-

tes jong en vrouw is wekt soms verbazing bij gedupeerden als Florence 

op de stoep staat om de schade op te nemen.  

Florence volgde de opleiding Onderwijsassistent en werkte tijdens haar 

studie parttime bij een schadeherstelbedrijf. Aanvankelijk als adminis-

tratief medewerker, maar al snel behandelde zij haar eigen schades. 

Toen DEKRA iemand zocht om schades op afstand via tele-expertise te 

beoordelen besloot Florence te solliciteren. 

Schaderegelen is net 
een grote puzzel

‘Eager’ als Florence is, wilde zij zich blijven ontwikkelen en een half jaar 

nadat zij in dienst was getreden, mocht zij zich van haar werkgever 

aanmelden bij het NIVRE. Want – zo had ze uitgezocht – dat was de 

organisatie waar je bij moest horen als je wat wilde betekenen in het 

expertisevak. Ze werd al snel door haar manager van tele-expertise af-

gehaald en mocht zelf schades rijden. “Nu ga ik iedere dag de boer op 

om schades op te nemen die veelal ontstaan zijn door brand, storm, 

hagel, water of inbraak. Ik ben letterlijk door schade en schande wijs 

geworden. En na vier jaar ben ik nog lang niet uitgeleerd. Als aspirant 

Register-Expert die ingeschreven staat bij het NIVRE moet je opleidin-

gen volgen om je kandidaats te halen, maar daarnaast moet je gewoon 

heel veel vlieguren maken. Gelukkig heb ik veel collega’s met wie ik 

kan sparren en ik ontmoet via NIVRE Start ook beginnend experts uit 

andere branches en werkzaam bij andere bureaus met wie ervaringen 

kunnen worden uitgewisseld.”  

Hoe is dat, als vrouw in een mannenwereld werken? “Ik denk dat vrou-

wen het in ons vak helemaal zo slecht nog niet doen. Wij kunnen heel 

achteloos vragen stellen en ik durf me ook best kwetsbaar op te stellen 

om informatie boven tafel te krijgen. Misschien is dat wel vrouwen ei-

gen. De meeste vrouwen luisteren sterk naar hun onderbuikgevoel en 

voelen het als iets niet klopt. En vervolgens gaan we graven.” Wat het 

werk leuk maakt? “Het gaat over mensen. Althans, daar zou het over 

moeten gaan. Bovendien is het werk heel gevarieerd. Schaderegelen is 

net een grote puzzel die je moet zien op te lossen.”

Hij deed de Hogere Zeevaartschool in Amsterdam en ging vervolgens 

als stuurman op cruiseschepen de wereld rond. Tot hij er genoeg van 

had om maanden van huis te zijn. Omdat hij de maritieme wereld niet 

los wilde laten, met techniek én met mensen bezig wilde zijn, ging hij 

op advies van een voormalig collega het gesprek aan met Eelsing Ex-

pertises & Taxaties. Aanvankelijk had hij geen idee wat het vak inhield, 

maar hij was snel verkocht. In april 2019 trad hij in dienst van het mari-

tieme expertisebureau.

“Het is zo’n geweldig leuk beroep! Je bent altijd met techniek bezig, 

omdat je onderzoek moet doen om te achterhalen wat er is gebeurd, 

wat er beschadigd is en wat er gerepareerd moet worden. Je hebt dus 

eigenlijk een controlerende functie en bent de ogen en oren van een 

verzekeraar. Het is daarnaast de kunst om de summiere informatie die 

je aanvankelijk krijgt, uit te bouwen tot een duidelijk verhaal en dat ook 

nog eens helder op papier te zetten. 

Echt, wij hebben het mooiste vak dat er bestaat. Vooral de combinatie 

van veel onderweg zijn en op kantoor rapporten uitwerken, de com-

municatie met veel verschillende partijen, het stuk techniek en de af-

wisseling in schades maken dat het een boeiend vak is. Het mooiste 

aspect vind ik echter dat je mensen die in een nare situatie zitten op-

recht kan helpen.”

Guido heeft het vak in de praktijk geleerd. “Het eerste jaar mocht ik met 

collega’s meelopen. Zo leer je hoe je mensen moet benaderen. Kennis 

van techniek is één ding, maar informatie uit mensen krijgen, dat is iets 

heel anders. Vervolgens moet je zien dat je alles in begrijpelijke taal 

op papier krijgt. Natuurlijk kijk je hoe collega’s werken, maar de fijne 

kneepjes van het vak leer je tijdens de opleiding van het NIVRE. Dat is 

ook de reden waarom mijn werkgever wil dat wij de titel Register-Ex-

pert halen. Het geeft een stuk meerwaarde, ook omdat de markt vraagt 

naar NIVRE Register-Experts. Het is de erkenning van de opgedane vak-

kennis en vaardigheden, en ik ben nu al trots dat ik straks die titel mag 

dragen.” 

De 35-jarige Hannes Reijnen werkt momenteel als taxateur en schade-

expert gespecialiseerd in campers en caravans bij Camper Caravan 

Expertise. Dat is nou niet direct te herleiden naar zijn commerciële op-

leiding.

Hannes’ eerste baan was commercieel medewerker bij Linders Kam-

peerauto’s. Bijna tien jaar lang had hij dagelijks te maken met de sales 

en aftersales van campers en caravans. Daar leerde hij hoe campers en 

caravans zijn opgebouwd. In 2013 rolde hij als taxateur de verzekerings-

branche in. Drie jaar later switchte hij naar het schade-expertisevak. 

Inmiddels staat Hannes als Kandidaat Register-Expert ingeschreven bij 

het NIVRE en dat heeft hem al veel gebracht. “Als je als schade-expert 

begint, merk je al vrij gauw dat het zinvol is om je in te schrijven bij 

het NIVRE. In het begin wist ik niet goed wat het NIVRE mij kon bie-

den, maar ik heb zoveel gehad aan de opleiding en de contacten die ik 

er heb gelegd. Inmiddels ben ik Kandidaat Register-Expert. De laatste 

module volg ik in december, waarna ik in januari examen ga afleggen. 

En dan hoop ik dat felbegeerde titeltje ‘re’ achter mijn naam te mogen 

zetten. Want die titel staat toch wel symbool voor kwaliteit en kennis.”

Als schade-expert camper/caravan valt Hannes onder de branche Mo-

torvoertuigen. Hij volgt dan ook de modules die verplicht zijn voor die 

branche. “Als je wat ervaring hebt met campers of caravans, enige ken-

nis hebt van autotechniek en schadeherstel, dan heb je al een goede 

basis. Meekijken met anderen is echter dé manier om het vak van 

schade-expert te leren. Ik zie dat de meeste experts in mijn niche eerst 

praktijkkennis hebben opgedaan, bijvoorbeeld als chef werkplaats of 

bij een schadeherstelbedrijf, voordat ze als expert aan de slag gaan. Ik 

ga overigens nog dagelijks langs bij schadeherstelbedrijven, waardoor 

ik iedere dag weer bijleer. Dat technische aspect vond ik vroeger al 

reuze interessant en dat vind ik nog steeds leuk.

Maar het leukste aan dit werk vind ik eigenlijk dat ik veel onderweg 

ben en met verschillende soorten mensen van doen heb. Mijn werk is 

zoveel leuker dan ik ooit had kunnen vermoeden.”

De 39-jarige Jasper Simons heeft Diergeneeskunde gestudeerd in 

Utrecht. Als dierenarts kwam hij van tijd tot tijd in aanraking met agra-

risch schade-experts. Toen hij om fysieke gezondheidsredenen zijn 

werk moest neerleggen, bedacht hij zich geen seconde toen de moge-

lijkheid zich voordeed om aan de slag te gaan als schade-expert met als 

specialisme dierschades. Koud negen jaar na zijn afstuderen was hij al 

mede-eigenaar van een agrarisch schade-expertisebureau. 

Ik mag mij NIVRE 
Register-Expert noemen 

Toen hij als dierenarts moest stoppen, ging hij fulltime aan de slag bij 

de Gezondheidsdienst voor Dieren. Op inhoudelijk vlak had hij hier een 

uitdagende en leerzame functie. Het werkplezier ging echter achter-

uit, omdat hij alleen maar binnen zat. En toen kwam er een geweldige 

kans voorbij: hij kon mede-eigenaar worden van Reijneveld Agrarische 

Expertise. “Toen ik mij inkocht heb ik direct aangegeven de ambitie te 

hebben om met het bedrijf op termijn door te willen groeien naar een 

breed opererend agro-food expertisebureau. Om de groeiambitie te 

verwezenlijken is daarom in september een dierenarts en tevens food 

quality specialist als medeaandeelhouder aan boord gekomen. En het 

ligt in de planning om in januari 2022 een joint venture te starten met 

Agro Expertiseburo, een bedrijf dat gespecialiseerd is in schades bin-

nen de groene sector zoals gewassen en teelt. Zo komt die droom in-

eens heel snel dichterbij.”

Jasper is erg leergierig en is zich goed bewust van het feit dat hij nog 

relatief onervaren is als ondernemer en schade-expert. “Mijn collega 

raadde mij direct aan om me in te schrijven bij het NIVRE, vooral ook 

omdat onze opdrachtgevers dat van ons eisen. Om de titel Register-

Expert te kunnen behalen, moet je een opleidingstraject doorlopen. De 

modules Ethiek en Schriftelijk Communiceren had ik al snel behaald, 

maar de onderdelen die meer tijd kosten, zoals de opleidingen Com-

municatieve Vaardigheden en Juridische Aspecten van de Aansprake-

lijkheidsverzekering bleef ik vanwege tijdgebrek voor mij uitschuiven. 

Tot ik mij een aantal maanden geleden realiseerde dat je met drie jaar 

werkervaring de beschermde titel NIVRE Register-Expert mag voeren, 

maar alleen als je de gehele opleiding met goed gevolg hebt doorlo-

pen. Binnen enkele maanden tijd heb ik als een dolle de resterende 

cursussen afgerond. Dat was wel behoorlijk hard werken, maar met re-

sultaat, want ik mag mij NIVRE Register-Expert noemen.” 

Hannes Reijnen Guido Mast

Florence Braam Jasper Simons 
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Karin Korstanje is benoemd tot Managing Director Advice 
Volume bij CED. Karin werkte eerder bij uitzendorganisatie 
USG People en rechtsbijstandsverzekeraar DAS. Sinds 2019 
bekleedt ze diverse directiefuncties bij CED. Ze was verant-
woordelijk voor het schadeplatform CED Connect en voor de 
detacheringstak Interim Professionals. 

Marieke Schenkel heeft per 1 november de overstap ge-
maakt naar Polygon Nederland als accountmanager. Marieke 
heeft uitgebreide ervaring als schade-expert in de verze-
kerings- en expertisebranche en zocht meer commerciële 
uitdaging.

FRISS heeft bekendgemaakt dat Marieke Saeij het team komt 
versterken als nieuwe Chief Product & Technology Officer. Ze 
heeft een MBA in Business & IT en beschikt over ruim 15 jaar 
ervaring. Voor deze overstap was Marieke werkzaam als CTO 
en CEO van Onguard.

Menno Jansen is met ingang van 1 november 2021 de 
nieuwe directeur van het Crisismanagement (COT) van Aon. 
Menno gaat leiding geven aan een team van zestien adviseurs 
met een uiteenlopende expertise van aandachtsgebieden. De 
laatste drie jaar was Menno werkzaam als Manager Crisisma-
nagement bij Aon. 

Per januari 2022 benoemt Willis Towers Watson Hugo 
Wegbrans als Global Head of Broking and Broking Strategy 
binnen het Risk and Broking segment. Hugo komt van Aon 
waar hij Leader Global Strategies was voor het onderdeel 
Commercial Risk Solutions. Daarvoor was hij Global Chief 
Broking Officer. Hij heeft het grootste deel van zijn 35-jarige 
carrière bij Aon doorgebracht. Ook was hij gedurende die 
periode vijf jaar CEO van Willis B.V. in Nederland.

Met ingang van 1 januari 2022 gaat Algemeen Directeur 
Jeroen van Lenthe  van Van Ameyde Waarderingen B.V zich, 
na een succesvolle periode van 7 jaren, weer volledig focus-
sen op de inhoud (rentmeester werkzaamheden en taxaties). 
De rol van Algemeen Directeur wordt vanaf deze datum 
overgenomen door Pierre van der Spek.

Prim Bhairo is gestart als Senior Property Underwriter voor 
de Benelux bij Chubb. Prim is verantwoordelijk voor het 
onderhouden van de relaties met tussenpersonen en risk & 
insurance managers en het verder uitbouwen van Chubb’s 
brandportefeuille. Voor zijn komst naar Chubb werkte hij bij 
HDI Global, Reliance National Insurance Company Europe en 
Blom & van der AA. 

Na 15 jaar vennoot te zijn geweest bij GRM Expertises, heeft 
William van de Watering besloten om de laatste jaren van 
zijn carrière aan de slachtofferkant te werken. Per 1 maart 
2022 start William als operationeel directeur bij advocaten-
kantoor Arcus Letselschade BV dat gespecialiseerd is in letsel-
schade en enkel slachtoffers en nabestaanden bijstaat.

Per 1 december werkt Anita Wolters als Underwriter bij het 
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven volmachtteam 
van MS Amlin. Anita heeft na haar rechtenstudie in Utrecht 
gewerkt bij Aon, Marsh, Van Lanschot Chabot (nu VLC & Part-
ners) en Nirimco.

SCHADETRANSFERS

Ewout Hollegien is door de Raad van Commissarissen be-
noemd tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Offi-
cer van a.s.r.  De benoeming is op 1 december 2021 ingegaan 
en eindigt bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
van 2025.

Stefan Pieterse is op 1 september gestart bij Vanderwal & 
Joosten, waar hij als senior schade-expert voor de afdeling 
Liability/CAR aan de slag is gegaan. Na het afronden van zijn 
studie aan de Technische Universiteit van Delft heeft Stefan 
bij verschillende architectenbureaus gewerkt. 9 Jaar geleden 
maakte hij de overstap naar Lengkeek en later EMN.
 
Coen Mom is verantwoordelijk voor Non-Life bij Söderberg & 
Partners Nederland. Hij was al aan boord als Senior Associate 
en tekent nu voor langere tijd. Waar hij zelf ooit begon bij een 
tussenpersoon en later de stap maakte naar CEO bij Unirobe 
Meeùs Groep, combineert hij nu het beste van beide werel-
den.

Michael Blonk, Managing Partner van expertisebureau 
Context, heeft Gerard Böttcher opgevolgd als voorzitter van 
Context International Network. Michael nam op 1 september 
2019 Gerards taken als Managing Partner van Context over, 
nadat Michael unaniem door de aandeelhouders was aange-
wezen als zijn opvolger.

Wendy de Ruiter-Lörx is per 14 oktober 2021 bestuurslid van 
Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Wendy is sinds april van 
dit jaar managing partner bij Lexence Advocaten & Notarissen 
in Amsterdam. Tot 1 april 2020 was Wendy Chief Commercial 
Officer bij Vivat. Daarvoor vervulde zij diverse directiefuncties 
bij Reaal en NN.
 
Op 1 oktober is Sander Jansen gestart als schade-expert 
bij Lengkeek Expertise. Sander startte zijn loopbaan in de 
verzekeringsbranche in 2016 als schadeadviseur bij Interpo-
lis. In 2019 heeft hij als claimsbehandelaar de overstap naar 
Achmea gemaakt, waar hij de laatste twee jaar de functie van 
schaderegelaar vervulde.
 
Roel Ballieux is met ingang van 1 november maritiem expert 
en getuige-deskundige bij Marine Expert bureau de Haas | 
van Oosterhout bv. Roel brengt meer dan 30 jaar zeevaart 
ervaring met zich mee, waarvan de laatste 11 jaar als gezag-
voerder aan boord van Maerks Line’s grootste containersche-
pen. Roel is ook een volledig gecertificeerde scheepswerk-
tuigkundige.
 
Jack van der Velde is met ingang van 1 november benoemd 
tot CEO van CCS. Jack heeft ruim 25 jaar managementerva-
ring bij technologiebedrijven. Jack werkte eerder bij Wolters 
Kluwer Enablon en had diverse leidinggevende functies bij 
Unit4.

Mark Keijman is per 1 november Associate Partner bij Heiwe-
gen Consultancy. Mark heeft een zeer uitgebreide (interna-
tionale) ervaring in Werving en Selectie, Executive Search, 
Interim Management en Coaching.

Per 1 november werkt Tess Holtslag bij HDI Global Specialty 
als Senior Underwriter en richt zich voornamelijk op de eve-
nementen- en filmverzekeringen. Eerder werkte ze voor NN in 
de functie van Senior Underwriter Marine Co-Insurance. 
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BEDANKT!
Het NIVRE werd in 1991 opgericht en bestaat dit jaar 30 jaar. In de afgelopen 30 jaar heeft het NIVRE veel weten te bereiken 

voor het vak van expert. En ieder jaar weer bewijzen we met elkaar wat de waarde is van ons vak.

Met ons werk kunnen we anderen helpen. Gewoon, door op een onafhankelijke, objectieve en integere manier ons werk te 

doen. Maar is dat wel zo gewoon? Wel voor Register-Experts! 

Jubilarissen

Trots op alle experts die 25 jaar geregistreerd zijn bij het NIVRE. Deze mijlpaal wordt alleen behaald door hen die zich continu houden aan strenge 

eisen ten aanzien van opleiding en gedrag. Het zilveren speldje dat daarbij hoort, symboliseert het kwaliteitskeurmerk waar het NIVRE voor staat. 

De jubilarissen werden ten tijde van het Rendez-Vous d’Expertise | ALTERNATIVE online in het zonnetje gezet en ontvingen inmiddels een zilveren 

speldje. 

Vrijwilligers
Dank aan een ieder die zich in 2021 heeft ingezet voor het NIVRE. Zonder al die bestuursleden die op vrijwillige basis tijd en energie in het NIVRE 

stoppen, zonder de inzet van alle andere vrijwilligers die op de een of andere manier betrokken zijn bij het NIVRE en zonder de toewijding van het 

secretariaat zou het NIVRE niet hebben kunnen bereiken wat het inmiddels bereikt heeft. 

Verleden en toekomst
Het verleden hebben wij aan elkaar te danken. En de toekomst, ook die is van ons allemaal.

We hebben een intensief jaar achter de rug waarin veel tijd en inzet gevraagd is van alle vrijwilligers. Inmiddels staan we voor de verdere uitrol 

van het project Samen naar de Toekomst. 

Het jaar 2022 wordt een jaar van veel veranderingen.  Wij hebben er zin in!

Op naar een bruisend 2022!

Bestuur, directie en secretariaat NIVRE
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n SCHADE magazine
Onafhankelijk vakblad voor de profes-
sionals in de schadewereld: Schade-
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Op 1 december traden Marco Mulder (b.)
en Imke Swierstra (o.)  in dienst bij Allianz 
Benelux als Specialist Engineering. Beiden 
gaan zich bezighouden met de acceptatie van 
engineeringsrisico’s binnen de grootzakelijk 
markt. Imke werkte eerder bij Woningborg, 
Marco als Senior Specialist Engineering bij 
Zürich Insurance, Delta Lloyd en NN.
 

Steven van Oostrum is per 1 december over-
gestapt naar Klap No Risk, waar hij de functie 
van specialist evenementenverzekeringen 
vervult. Steven startte in 1991 als claimshand-
ler bij ING, waarna hij bij diverse verzekeraars 
werkzaam was, veelal als senior property 
underwriter.  
 
Kees Vendrik is de nieuwe voorzitter van 
het internationaal MVO-convenant voor de 
Verzekeringssector. Kees is sinds april 2017 
Chief Economist bij de Triodos Bank. Voor 
GroenLinks is hij vanaf juni 2019 lid van de 
Eerste Kamer.  
 
Max Mouwen is benoemd tot de nieuwe 
algemeen directeur van ANVA. Max heeft 
jarenlange ervaring in de financiële bran-
che en was werkzaam bij onder andere ING, 
ABN AMRO en meest recent bij Interpolis als 
Directeur Zakelijke markt, Innovatie & Digitale 
klantbediening. 
 
Het team van Injuriam Expertise wordt per 
1 januari 2022 uitgebreid met de komst van 
Emile Dinklo. Emile heeft ruim 35 jaar erva-
ring en beheerst alle facetten van de letsel-
schaderegeling, aan zowel verzekeraars zijde 
als belangenbehartigers zijde. 
 
 
Per 1 januari is ir. Frank van Lier aangesteld 
als directeur bij het Kennis Centrum Aanpak 
Funderingsproblematiek (KCAF). Hij is ook 
al jaren lid van de richtlijn commissie voor 
funderingsonderzoek.

Klaas Knot is aangetreden als voorzitter van 
de Financial Stability Board (FSB). Vooraf-
gaand aan zijn benoeming was hij al vicevoor-
zitter van de FSB. Klaas zal het voorzitterschap 
van de FSB voeren naast zijn werkzaamheden 
als president van De Nederlandsche Bank.
 

SCHADETRANSFERS COLOFON

Wil je bij jouw volgende transfer ook vermeld worden in 
het SCHADE magazine? 

Stuur jouw (pers)bericht met foto naar onze redactie: 
redactie@schade-magazine.nl. 

Aschwin Falck is per 1 december benoemd 
tot Arepa’s Sales Director Benelux. Hij was 
voorheen National Sales Manager voor Neder-
land en zal zich nu richten op heel Europa.

 
Jorn Klaver is in oktober gestart als werk-
voorbereider/planner en inkoper bij Her-
stelpartner. Hiervoor was hij in dienst bij de 
brandweer, waar Jorn niet alleen uitrukte bij 
brand en calamiteiten, maar tevens als plan-
ner verantwoordelijk was. 

Per 1 december als Expert Personenschade 
heeft mr. Naomi Kivits de overstap gemaakt 
naar Vanderwal & Joosten. Naomi deed als 
stagiaire bij Verweij Advocaten ervaring op 
in het aansprakelijkheids- en gezondheids-
recht. Vervolgens werkte zij bij ARAG als Jurist 
Letselschade en bij Mooyman & Partners als 
Expert Personenschade. 
 
RSA Nederland heeft Jeroen Kisters be-
noemd als Senior Underwriter Liability & 
Professional Indemnity en Emin Özdemir 
(foto) als Marine Underwriter. Jeroen heeft 
25 jaar ervaring waaronder diverse senior un-
derwriting functies, en als specialist legal risk 
management. Emin werkte bij Delta Lloyd in 
de co-assurantie casualty divisie en de Marine 
underwriting divisie. 
 
Per 1 december is Desiree den Hollander als 
Schadebehandelaar Volmacht bij VKG begon-
nen. Desiree werkte o.a. als schadebehande-
laar zakelijke verzekeringen en Provinciaal 
bij respectievelijk ING en You Sure, en als 
adviseur bij het verzekeringskantoor van haar 
vader en Univé.  
 
 
 

De uitgever en redactie 
van het SCHADE magazine wensen u 

prettige kerstdagen 
en een veilig, gelukkig en gezond 2022! 

Laten we er in 2022 weer 
een mooi jaar van maken!

Heeft uw klant schade
SRC regelt het herstel!

● Reconditionering

● Uit- en inhuizen en opslag inboedels

● Droging

● Lekdetectie

● Loodgieterswerk

● Hak- en breekwerk

● Stuc-, schilder- en behangwerk

● Bouwkundig herstel

● Interieurherstel

Borchwerf 9A

4704 RG Roosendaal

T 0165 - 328095

E info@srcherstel.nl

 I www.srcherstel.nl

Meer informatie
0165 - 328095

UW SCHADE,
ONZE ZORG.

(+31) 088-8730000 PSCALAMITEITEN.NL   INFO@PSCALAMITEITEN.NL

DROOGTECHNIEK

Onze droogspecialisten weten altijd de best pas-
sende oplossing voor ieder probleem te vinden. 
Zij beschikken over de meest specialistische 
droogapparatuur en meetinstrumenten. Drogen 
doen we gecontroleerd, maar wel snel en met een 
zo laag mogelijk energieverbruik.

Specialistisch drogen voorkomt extra overlast 
voor klanten en onnodige herstelwerkzaamhe-
den en kosten. Projecten waar we dagelijks onze 
ervaring in zetten zijn bijvoorbeeld zwevende 
dekvloeren, isolatie in wanden of op daken, 
plafonds en wijnkelders. Wij werken in opdracht 
van verzekeraars, schade-expertise bureaus, de
aannemerij, industrie maar ook particulieren.

CERTIFIED CRANES REPAIR OF LATTICE BOOMS AND 
TELESCOPIC BOOMS OF MOBILE CRANES

AVEZAAT CRANES SPECIALIST IN:
•	 Repair and manufacture of lattice booms, jibs and telescopic booms
•	 New and used lattice booms and jibs supplied immediately from stock
• 	 Repair and overhaul of crawler cranes, telescopic cranes, aerial work platforms, forklift trucks and spreaders

Van Heekstraat 39, 3125 BN Schiedam - The Netherlands
T +31 (0)10 415 25 44 - F +31 (0)10 415 19 97 - E info@avezaat.com WWW.AVEZAAT.COM
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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

MIJN HERSTELPORTAAL, NIEUWE STANDAARD 
IN DE LETSELSCHADEBEHANDELING?


