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Door Rosalie de Groot en Cindy van der Helm

Van property tot energie

McLarens komt in een 
stroomversnelling

De Nederlandse tak van McLarens – voorheen opererend onder de naam Vanderwal & Joosten – stond met name 
bekend als een expertisebureau dat technische schades voor CAR- en aansprakelijkheidsverzekeraars behandelt. Eerder 
berichtte McLarens al over zijn snelgroeiende personenschade afdeling. Dat het bedrijf ook property doet is wat minder 
bekend, maar nu het bedrijf een International Desk heeft opgezet en er steeds meer internationale propertyschades 
bijkomen zal het nieuws ongetwijfeld snel rondzingen. Dat McLarens gespecialiseerd is in de energiemarkt, kan in de 
slipstream van dat nieuws mee. Want dat mag ook wel eens wat beter voor het voetlicht gebracht worden.

De naam Vanderwal & Joosten werd zes maanden geleden 

omgezet in McLarens. Dat die naamswijziging gepaard zou 

gaan met meer exposure en extra werk had het bedrijf ge-

hoopt. Maar dat het zoveel impact zou hebben, dat had het 

bedrijf niet kunnen bevroeden. 

International Desk
Om overzicht te behouden op de claims met een interna-

tionaal tintje werd de International Desk opgezet. Rudie 

van Veen is vanwege zijn al bestaande internationale erva-

ring binnen McLarens gevraagd dit verder uit te bouwen. 

Daarop is in december 2021 Antoinet Wind aangetrokken 

die vanuit Schiphol de desk coördineert. Antoinet wordt 

bovendien opgeleid om onder supervisie van Rudie van 

Veen minder complexe schades te behandelen. Rudie:  

“Antoinet is het eerste aanspreekpunt voor statusverzoeken 

en nieuwe claims, zodat die snel opgelost of doorgestuurd 

kunnen worden naar de juiste expert. De desk is de verbin-

Het McLarens team dat vanuit 
Nederland internationale schades 
oppakt bestaat onder andere 
uit (v.l.n.r.) Hans Glaudemans, 
Roeland Steenvoorden, Sydney 
Boogaard en Rudie van Veen.
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ding tussen de Nederlandse en de internationale markt. 

De zaken die via International Desk lopen kunnen zaken 

van buitenlandse verzekeraars zijn en van kantoren uit het 

McLarens netwerk met een schade in Nederland. Maar het 

kunnen ook zaken van de Nederlandse markt zijn waar een 

aspect in het buitenland onderzocht moet worden. Wij be-

oordelen de zaken en zetten ze uit naar een lokale partij of 

gaan er zelf naartoe, afhankelijk van de gevraagde kennis 

en de wens van de klant. Vervolgens rapporteren wij aan de 

verzekeraar of onze buitenlandse collega. Naast de welbe-

kende actieve rol in het schadeproces, acteren wij dus ook 

vaak vanuit een coördinerende rol.” 

Hans Glaudemans: “Als je met buitenlandse partijen werkt 

heb je te maken met andere voorwaarden en gewoonten. 

Als wij als Nederlandse experts voor Engelse of Amerikaan-

se verzekeraars werken wordt er van ons verwacht dat we 

advies geven over de dekking van een polis. In Nederland 

daarentegen is dat echt not done. Onze rol is onder andere 

bewaken dat rapportages aan de lokale normen voldoen. 

Daarnaast heb je natuurlijk ook te maken met taalproble-

men en cultuurverschillen. Het overbruggen van cultuur-

verschillen is cruciaal gebleken en wij hebben die rol op ons 

genomen. Om cultuurverschillen goed te kunnen overbrug-

gen concentreren wij het werk bij een kleine groep mensen 

die de connectie kunnen maken, de talen spreken en het 

netwerk kunnen uitbouwen en onderhouden. Vanuit Neder-

land zijn dat onder andere Roeland Steenvoorden, Sydney 

Boogaard, Rudie van Veen en ikzelf.”

Grote cultuurverschillen
Cultuurverschillen kunnen dus groot zijn en er kunnen com-

municatieproblemen ontstaan door taalbarrières. Hoe be-

werkstellig je vanaf hier dat er geen ruis ontstaat? “Dat kan 

worden overbrugd door onze collega’s en de affiliates ook 

persoonlijk te leren kennen”, legt Rudie uit. “We steken er tijd 

en moeite in om fysiek bij elkaar te komen. Als je elkaar per-

soonlijk kent en een band creëert kan je veel makkelijker en 

sneller schakelen, dan wanneer je maar eens in de zoveel tijd 

iets van elkaar hoort. Ken je elkaar, dan weet je wat je aan 

elkaar hebt. En dan kan je op een dieper niveau bespreken 

wat de verwachtingen zijn. We maken dan ook waar nodig 

gebruik van de lokale collega’s en/of de affiliate partners, 

die de taal spreken en de lokale cultuur en gebruiken goed 

kennen en die dat kunnen vertalen. McLarens is wereldwijd 

immers zeer goed vertegenwoordigd. Daar maken wij dank-

baar gebruik van. Soms leggen we de zaak bij collega’s of af-

filiates neer waarop zij informatie bij ons aanleveren die wij 

op onze beurt in onze rapportage verwerken. En soms gaan 

we naar een affiliate toe om samen met een lokale collega 

op pad te gaan. 

Nu wij McLarens zijn, worden wij meer betrokken bij vraag-

stukken die in het bedrijf spelen. Voorheen werd je er pas 

bijgehaald als het echt nodig was. Omdat wij nu vanaf mo-

ment één betrokken worden bij projecten en kennisuitwis-

seling, hebben wij meer binding met wat er globaal speelt. 

Met onze ervaring als voormalig affiliate willen wij er nu dus 

voor zorgen dat affiliates zich nog meer onderdeel voelen 

van de organisatie. Dit resulteert erin dat er nu bijvoorbeeld 

meer online en fysieke meetings worden georganiseerd, om 

zo kennis en ervaringen uit te wisselen en om het netwerk 

sterk te houden. Zo’n bijeenkomst, dat ouderwetse netwer-

ken, wordt ontzettend op prijs gesteld. Ook door grote ver-

zekeraars en makelaars.” 

Property in stroomversnelling
De International Desk werkt branche breed en het werk raakt 

dus alle disciplines, waaronder CAR en aansprakelijkheid, 

machinebreuk, personenschade en property. “Bij het inter-

nationale werk ligt het zwaartepunt op property en liability”, 

legt Sydney uit. “We doen al sinds jaar en dag property, maar 

dan vooral in de internationale markt. Hans is van huis uit 

property-expert, maar behandelt al heel lang ook CAR- en 

AVB-dossiers. Veel collega’s zijn van oorsprong daarentegen 

CAR- of AVB-expert en doen ook property, maar deden dat 

altijd een beetje onder de radar, zoals Roeland en Rudie die al 

jarenlang diverse grote property accounts onder hun hoede 

hebben. We zien nu dat er vanuit McLarens heel veel vraag is 

naar property. McLarens heeft een fors aantal internationale 

accounts met vooral veel vastgoed, waar ook veel schade 

opgelopen wordt. Kijk maar naar de storm in februari. Weg-

gewaaide daken, omgewaaide muren, heel Europa had daar 

last van. Dat zorgt voor veel extra werk op property.”

Hans haakt aan: “Sinds we niet alleen affiliate partner maar 

ook echt onderdeel zijn van McLarens, is property wel in 

een stroomversnelling geraakt. McLarens is wereldwijd heel 

sterk op het gebied van property. Dat is immers de core 

business. Daar beginnen wij ook in Nederland en Europa 

nu aardig de vruchten van te plukken. Er zijn heel veel asset 

managers of property-eigenaren die een portfolio hebben 

van miljarden euro’s met ook assets in continentaal Europa. 

Dat zijn accounts die via het McLarens netwerk vanuit heel 

Europa naar ons toe komen.”

Energiemarkt
Die groei in opdrachten geldt ook voor internationale scha-

des in de energiemarkt. “Dat de energiemarkt groot is, hoef 

ik niet te vertellen. Daar komen veel schades uit voort, ze-

ker nu alles complexer is geworden en met elkaar verweven 

is. Energietechniek is voor ons door de jaren heen echt een 

specialisme geworden. Wij doen veel schades in zowel op-

wekking, transport en omzetting van traditionele vormen 

van energie en daarnaast ook in duurzame energie.” Mana-

ger en kantoorleider Roeland Steenvoorden die sinds 2011 
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in het MT zit, is aan het woord. Wij hebben veel key accounts 

en zijn erg gefocust op Construction en Energy. 

“Wij zijn van huis uit een technisch georiënteerd expertise-

bureau. Ooit zijn wij begonnen met technische property, 

omdat de helft van de propertyschades energie gerelateerd 

is. Voor ons ligt het zwaartepunt echter wel op de tech-

niek. Daar worden wij voor gevraagd, want daar hebben 

wij een zeer ervaren team op zitten, bestaande uit Sydney  

Boogaard, Rob Vigelius, Paul Voogdt, Hans Glaudemans, 

Remko Poth, Roeland Steenvoorden, Wim van der Liet,  

Harold Heerdink en Marck Latten.”

Bedrijfsschade-aspect
Sydney vervolgt: “Een heel belangrijk aspect in de energie is 

het bedrijfsschade-aspect. Daar heb je nagenoeg altijd mee 

te maken. Kennis van zowel techniek als bedrijfsschade is re-

delijk uniek. Schaden in de energie gaan nagenoeg altijd ge-

paard met ellende en narigheid, omdat iedereen afhankelijk 

is van energie. Je zit al heel gauw met bedrijfsschade, met 

derving. Helemaal nu de energieprijzen zo hoog zijn, is be-

drijfsschade negen van de tien keer vele malen belangrijker 

dan bijvoorbeeld een kapot dak. Het hele bedrijf staat im-

mers stil, want een installatie levert geen energie meer op. 

Je hebt veel meer schade door de immateriële consequen-

ties van de uitval dan door de materiële consequenties. Dat 

maakt de energiesector uniek ten opzichte van alle andere 

branches.” 

Wat is jullie meerwaarde dan? “Het kunnen meedenken. Niet 

alleen vanwege onze specifieke kennis van alle mogelijke 

energiesoorten, maar ook door onze ervaring met energie-

gerelateerde schades. En wij kunnen stappen maken naar 

Het aantal internationale, energiegerelateerde propertyschades neemt zienderogen toe. Antoinet Wind 
coördineert vanuit Schiphol de International Desk voor McLarens.

de immateriële consequenties. Wij kunnen meedenken in 

technische oplossingen om bedrijven zo snel mogelijk weer 

up and running te krijgen. Of wij denken mee in alterna-

tieve oplossingen. Dat is een ontzettend complex werkveld. 

Denk aan zaken als windturbines, zonnestroominstallaties, 

geothermie maar ook aan traditionele stoom- of gasturbi-

nes. Aan de civieltechnische kant hebben wij te maken met 

ontploffingen van tankstations of met pompstations die er-

mee uitscheiden. Aan energieopwekking, generatorinstalla-

ties, scheepsmotoren en zonnepanelen. Die zonnepanelen 

zijn ontzettend zichtbaar, maar wat er in die gebouwen aan 

energiesystemen zit is enorm. Dat is twintig keer meer dan 

wat er aan de buitenkant zichtbaar is. En dat kan allemaal 

stuk. 

Zelfs redundante systemen die uitvallen, kunnen al een 

groot probleem opleveren. Want ook in back-upsystemen 

ontstaan schades. Zo zijn wij nu bijvoorbeeld bezig in een 

datacenter in het buitenland waar een batterijsysteem, een 

back-upinstallatie bestaande uit 1200 batterijen, is leegge-

lopen. Je ziet er aan de buitenkant helemaal niets aan, maar 

die batterijen kunnen toch zodanig ver zijn ontladen dat je 

ze weg kan gooien. Dit is gelukkig tijdens een reguliere test 

ontdekt. Het is voor verzekeraars moeilijk om te achterha-

len wat er dan precies is gebeurd en wat de consequenties 

zijn, maar dat moeten ze wel weten. Niet alleen het mate-

riële herstel, maar ook de immateriële kant. Een datacenter 

dat geen energie heeft kan immers niks. Dit is een typisch 

voorbeeld van een complex vraagstuk waar wij voor worden 

gevraagd.” 

Medewerkers
Het is precies dat specialistische werk, dat gepuzzel, waarom 

medewerkers zo graag bij McLarens werken. Ze lopen dage-

lijks bij elkaar binnen om samen een vraagstuk te bespre-

ken. Maar dat is niet het enige, zo blijkt nu, wat medewerkers 

drijft. “McLarens is nog steeds voor een deel eigendom van 

het personeel, wereldwijd”, besluit Sydney. “Als voormalig 

aandeelhouders zijn wij ook aandeelhouder geworden van 

McLarens. Daarnaast is er de mogelijkheid voor medewer-

kers om aandelen te verwerven in McLarens, wat een extra 

betrokkenheid creëert. Dat is uniek en dat is iets om trots op 

te zijn. We zeggen er niet zo vaak iets over, maar wij vinden 

het wel heel bijzonder.”

Vooruitblik
In de periode die voor ons ligt verwacht McLarens in Neder-

land en continentaal Europa een nog grotere speler te wor-

den, voornamelijk op property en personenschadegebied. 

Dat betekent dat ook het aantal medewerkers de komende 

tijd zal groeien en McLarens ook inzet op een mix van jonge 

nieuwe mensen die, gecombineerd met reeds ervaren ex-

perts, de volgende fase van hun carrière willen ingaan. <


