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Gisteren sprak ik een opdrachtgever die mij wel aan het denken heeft 

gezet. Of mijn voorwoord wel gelezen werd, was zijn vraag. Nou, daar 

ben ik altijd wel vanuit gegaan. Maar vanochtend ging ik twijfelen. Lees 

ik zelf eigenlijk altijd wel zo’n voorwoord? Nee, niet altijd. En voor som-

mige bladen geldt zelfs: nooit. Tijd voor een test. Ik heb een casus en 

hoop dat iemand er iets zinnigs over kan zeggen. Diegene wordt van 

harte uitgenodigd om in het decembernummer een bijdrage te leveren 

aan het magazine over dit onderwerp. Je mag zelf schrijven, je mag me

ook het verhaal vertellen en dan zet ik het voor je op papier.

Nou, daar gaat ‘ie. Een kennis kwam bij mij aanzetten met het verhaal 

dat zijn auto door zijn eigen zoon tegen een muur was gezet. Schade: 

1000 euro. Zoonlief is 21. Heeft net een opleiding afgerond. Dikke stu-

dieschuld. Nog geen werk. Wat hij hier nou mee moest? Net alsof ik – 

nu ik hoofdredacteur ben van het SCHADE magazine – alle wijsheid in 

pacht heb. Want wat doe je nou in zo’n geval? Als vader de schade be-

talen? Kind aan het werk zetten? Het enige wat ik hier over kan zeggen 

ligt in de opvoedkundige sfeer, want in dit geval is het leed natuurlijk 

al geleden. Zijn verhaal deed mij echter denken aan mijn eigen situatie. 

Want ik ben meerdere malen door vrienden en kennissen benaderd 

met de vraag of ze mijn camper mogen lenen. Die staat toch merendeel 

van de tijd stil. En dat klopt. Maar ik weet ook dat die camper, volgens 

de taxatie, nu nog veel geld waard is. Wat als er schade mee gereden 

wordt door een ander? Dan wordt mijn camper minder waard. Mijn ei-

gen risico zal stijgen. De vriendschap zal wellicht een deuk oplopen.

Kijk. Hier zou ik wel een artikel over willen schrijven. Dus kom maar op 

met die input!

Deukje in vriendschap?

Cindy van der Helm
hoofdredacteur

www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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Verplichte keuring pleziervaartuigen, werkvaartuigen, autokranen en hefinrichtingen 
op schepen

Verscherpt acceptatiebeleid 
voor plezierschepen en 
werkvaartuigen

Door Cindy van der Helm

Nederland kent een nieuwe Binnenvaartwet die scheepseigenaren van pleziervaartuigen langer dan 20 meter en 

werkvaartuigen verplicht om een jaarlijkse keuring te ondergaan. Eigenaren die zich na november 2018 gemeld hebben 

kunnen geen gebruik meer maken van de overgangsregeling. Gevolg: hoge kosten, want ook de wat oudere schepen 

moeten daardoor voldoen aan de eisen voor een nieuw schip. In veel gevallen betekent dat het plaatsen van een nieuwe 

motor die voldoet aan de laatste emissie eisen. Ook voor verzekeringsmaatschappijen levert dit problemen op. Zij hebben 

een schip in de boeken dat ineens veel minder waard is. 

“De regeling geldt ook voor pleziervaartuigen die korter 

zijn dan 20 meter, maar waarvan het product van de lengte, 

breedte en grootste diepgang meer dan 100 kubieke meter 

bedraagt. Nu de overgangsregeling voorbij is, komen veel 

scheepseigenaren in de problemen. Motoren moeten wor-

den vervangen en zonder certificaat mogen ze niet varen. 

En een kat in het nauw maakt rare sprongen. We hebben op 

voorhand veel gesprekken gehad met makelaars en verze-

keraars om ze te waarschuwen. Die zullen hun acceptatie-

beleid moeten aanscherpen, zeker als het gaat om de wat 

oudere schepen. Schepen die zich te laat gemeld hebben 

zijn immers nog niet gecertificeerd en moeten hoge kosten 

maken om alsnog hun certificaat te behalen. In principe zijn 

schepen zonder certificaat niet verkoopbaar. Daarom moe-

ten verzekeraars weten voor welk bedrag ze die oude sche-

pen in de boeken hebben.”  

Aan het woord is Rob van Dijk. Rob is eigenaar van Selles 

& van Dijk Experts, een schade-expertisebureau gespeciali-

seerd in maritieme schades en taxaties. 

Mandaat van Ministerie 
Gelukkig spelen verzekeraars op safe en vragen bij twijfel 

steeds vaker een taxatierapport aan bij Selles & van Dijk. 

Ook kloppen ze bij Rob aan voor advies. Wellicht omdat hij 

als geen ander op de hoogte is van de regels, niet in de laat-

ste plaats omdat hij als enig particulier expertisebureau in 

Nederland in 2013 door het ministerie van ILT is aangewe-

zen om zelfstandig schepen te keuren en certificaten af te 

geven. Vervolgens nam hij inspectiebureau Register Holland 

over, die hetzelfde mandaat had ontvangen. De naam Re-

gister Holland was al een gevestigde naam op het gebied 

van certificerende werkzaamheden. Daarom worden tegen-

woordig alle certificerende werkzaamheden onder de naam 

Register Holland uitgevoerd. 

Keuren van autokranen op schepen
Naast het keuren van alle typen binnenvaartschepen en ple-

ziervaartuigen is Register Holland een van de drie instanties 

die zijn aangewezen om autokranen op schepen te keuren. 

Van die drie instanties is Register Holland de enige die uit de 

scheepvaartbranche komt. “De huidige wetgeving vereist 

een kraanboek voor autokranen”, legt Rob uit. “Dat boek ge-

ven wij af nadat een kraan met goed gevolg door de keuring 

is gekomen. Is de kraan daarentegen niet goedgekeurd, dan 

ontvangt het schip ook geen Certificaat van Onderzoek. Het 

hebben van een geldig kraanboek vormt namelijk onder-

deel van het Certificaat van Onderzoek. Aangezien schepen 

zonder geldig certificaat niet mogen varen kan het eigena-

ren duur komen te staan. Geen werk betekent immers geen 

inkomsten.”

Verplicht autokraanboek
“De inspectie van autokranen is een goede zaak, want tij-

dens de keuring komen er regelmatig gebreken naar voren. 

Die variëren van losgeraakte bevestigingsbouten tot scheu-

ren in de fundatie. Het gevaar is dat kranen compleet kun-

nen afbreken. Pas nadat alle gebreken hersteld zijn komen 

we terug voor de herkeuring. Bij goedkeuring ontvangt het 

schip alsnog een kraanboek, maar tot het moment dat het 

kraanboek is afgegeven mag de autokraan niet gebruikt 

worden. Ook aan de afgifte van kraanboeken zijn strenge 

regels verbonden. De wetgeving geeft namelijk aan dat een 

autokraan iedere tien jaar door een erkend deskundige moet 

worden geïnspecteerd, waarbij onder andere een gewichts-

test wordt uitgevoerd. De andere jaren mag de keuring door 

een niet erkende deskundige gedaan worden. Maar ook van 

die niet erkende deskundige wordt kennis van zaken ge-

vraagd en ook deze zal het kraanboek moeten invullen en 

ondertekenen. De deskundige is dan ook verantwoordelijk 

voor de door hem uitgevoerde keuring. Zodra bekend werd 

dat autokranen gekeurd zouden moeten worden hebben 

wij ons hierin verdiept. Dit werk sluit zo goed aan bij ons pal-

let aan dienstverlening.” 

Verplichte keuring hefinrichting stuurhuis
Zodoende heeft Register Holland de kennis en de uitrus-

ting om autokranen jaarlijks te inspecteren en de verplichte  

Rob van Dijk, directeur van taxatie- en expertisebureau Selles & Van Dijk Experts en van inspectiebureau 
Register Holland: “Verzekeraars moeten ook met de verplichte keuring van autokranen en hefinrichtingen 
van stuurhuizen rekening houden bij de acceptatie van schepen.”

Schepen zonder geldig certificaat 
worden aan de ketting gelegd

Register Holland is geaccredi-
teerd voor de inspectie en afgifte 
van het certificaat van alle typen 
binnenvaartschepen en plezier-
vaartuigen.
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gewichtstest voor het verkrijgen en verlengen van het kraan-

boek uit te voeren. De inspectie van autokranen kan op elke 

locatie waar de autokraan de wal kan bereiken worden uit-

gevoerd. Aangezien Register Holland door ILT is aangewe-

zen om de inspectie van schepen voor het Certificaat van 

Onderzoek uit te voeren, kunnen deze autokraankeuringen 

worden uitgevoerd in combinatie met de scheepsinspectie. 

En zelfs in combinatie met het keuren van de hefinrichting 

van het stuurhuis. Want ook deze hefinrichtingen moeten 

tegenwoordig gekeurd worden. 

Certificering werkvaartuigen vanaf 2019
En inmiddels geldt ook voor drijvende werkvaartuigen een 

verplichte keuring. Daar is nog veel onduidelijkheid over bij 

weg- en waterbouwers. Rob wordt regelmatig gebeld door 

eigenaren die twijfelen of deze regel wel op hen van toe-

passing is. Gelukkig kan hij ook op afstand aangeven of een 

werkvaartuig gecertificeerd moet worden of niet.

“Verzekeraars die veel aannemersmateriaal verzekerd heb-

ben zullen daar dus ook naar moeten kijken”, vervolgt Rob. 

“Hiervoor geldt dezelfde regeling als voor pleziervaartui-

gen: heb je je niet gemeld voor 1 november 2018, dan kan je 

geen gebruik meer maken van de oude overgangsregeling 

en zal er onder andere een nieuwe motor geplaatst moeten 

worden in het werkvaartuig. 

Bij keuringen van werkvaartuigen wordt ook de nadruk ge-

legd op stabiliteitsberekeningen. Werkvaartuigen en pon-

tons met kranen moeten een stabiliteitsboek hebben en dat 

is een goede zaak. Denk maar even terug aan de schade bij 

Alphen aan den Rijn. Doordat de ponton met kraan omviel 

ontstond er forse schade. Uit onderzoek bleek vervolgens 

dat er niet voldoende aan de stabiliteitsberekening was ge-

daan. Verzekeraars zullen bij het beoordelen van dekking 

rekening moeten houden met het voldoen aan de huidige 

wet- en regelgeving.

Ook daarin adviseren wij tussenpersonen en verzekeraars bij 

schade of voordat ze iemand accepteren.” 

Schade-expertise en taxaties
Het mooie weer met vele recreanten zorgt bij expertise-

bureau Selles & van Dijk Experts voor een druk seizoen. De 

meldingen van schades aan pleziervaartuigen, binnenvaart-

schepen en ook aan bijvoorbeeld caravans komen dagelijks 

binnen. Ook in het buitenland. Met een klein en ervaren 

team bedient het schade-expertisebureau vanuit vestigin-

gen in Nederland (Steenwijk en Maasbracht) en Spanje (De-

nia) namelijk heel Europa. 

Naast expertises verzorgt het bedrijf ook vooropnames en 

taxaties van schepen. Want eigenaren van schepen of jach-

ten kunnen ook een verzekeringstaxatie of een bedrijfseco-

nomische taxatie nodig hebben. Selles & van Dijk Experts 

bepaalt samen met opdrachtgevers voor welk doel de taxa-

tie uitgevoerd moet worden. Bij verkoop is een andere waar-

degrondslag van toepassing dan wanneer de eigenaar een 

financiering of een verzekering nodig heeft. Of wanneer er 

sprake is van beslag, onteigening, boedelscheiding, verreke-

ning nalatenschap of een faillissement. 

Rob: “Banken eisen een taxatie, omdat zij iedere drie jaar hun 

portefeuille onder de loep nemen. Dan moeten ze weten of 

het onderpand nog wel genoeg waard is. Op een binnen-

vaartuig of (de duurdere) plezierjachten kan bijvoorbeeld 

een hypotheek rusten. Daarom hebben wij een taxatierap-

port ontwikkeld ten behoeve van een financiering. In dit 

rapport staat duidelijk omschreven hoe wij tot het getaxeer-

de bedrag zijn gekomen. We zijn er trots op dat ons rapport 

door alle banken wordt geaccepteerd. Sterker nog, we staan 

bij enkele banken, waaronder de Rabobank en de Deutsche 

Bank, op de lijst van aanbevolen bureaus voor het verzorgen 

van taxaties voor de financiering.“

Certificerende werkzaamheden
Ook al ligt de nadruk op Nederland, Register Holland verzorgt 

in heel Europa inspecties. Het bedrijf richt zich primair op het 

keuren en certificeren van schepen, autokranen, hefinrich-

tingen van stuurhuizen, werkvaartuigen en landmaterieel. 

Want landmaterieel heeft qua techniek raakvlakken met het 

keuren van schepen en is er een logisch gevolg van. Daarom 

krijgt Register Holland tegenwoordig ook zaken als kranen 

op de wal, hoogwerkers en graafmachines aangeboden. 

Maar het meeste inspectiewerk heeft Register Holland nog 

altijd met het certificeren van binnenvaartschepen. Om op 

Nederlandse en Europese wateren te mogen varen zijn alle 

scheepseigenaren namelijk verplicht een veiligheids- en 

cascokeuring aan te vragen teneinde een certificaat te ver-

krijgen. Zonder geldig certificaat aan boord wordt een schip 

aan de ketting gelegd en moet het zorgen eerst aan alle ei-

sen te voldoen voordat er een certificaat afgegeven wordt. 

Nieuwbouwschepen
Is er sprake van een nieuwbouwschip, dan is het van belang 

om een bureau als Register Holland in te schakelen voor on-

der andere de tekeningenkeur, de elektra keur, de benodig-

de inspecties, het beoordelen van de stabiliteitsproef en het 

bijwonen van de proefvaart. Er valt voor scheepseigenaren 

veel winst te behalen in het latere keuringstraject, door het 

bureau tijdig in te schakelen. 

Inspecties en certificaten
Aangezien Register Holland al jaren veiligheids- en casco-in-

specties uitvoert voor het verkrijgen van o.a. het Certificaat 

van Onderzoek voor Rijnschepen (CVOR), voor het Com-

munautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenvaartschepen 

(CBB) en voor het Certificaat van Goedkeuring t.b.v. ADN 

schepen (CVG) en ook zelfstandig certificaten mag afgeven, 

weten veel scheepseigenaren het bedrijf te vinden. Dat zelf-

standig mogen afgeven van een certificaat is een van de 

voordelen van de accreditatie: scheepseigenaren mogen 

immers zelf kiezen bij wie zij het certificaat aanvragen. Als 

Particuliere Instelling moet Register Holland zich natuurlijk 

houden aan strenge regels die zijn opgesteld door de mi-

nister van Infrastructuur en Milieu. Daarin staat o.a. hoe in-

formatie tussen de klassenbureaus, keuringsinstanties en ILT 

wordt uitgewisseld en hoe het toezicht op de certificerende 

bureaus is geregeld. Want de ILT blijft eindverantwoordelijk 

voor de onderzoeken van de binnenvaartschepen en de af-

gifte van de binnenvaartcertificaten. <

Verzekeraars alerter door nieuwe 
wet- en regelgeving

Register Holland is gecertificeerd voor de afgifte van autokraanboeken en verzorgt de jaarlijkse inspecties 
van autokranen en de verplichte gewichtstests die benodigd zijn voor het verkrijgen en verlengen van het 
kraanboek.
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Door Cindy van der Helm

Fotografie Erika van Zwetselaar

Klantbenadering met grenzeloze service 

Marsh JLT Specialty: 
Best of both worlds

Begin dit jaar nam assurantiemakelaar Marsh & McLennan (MMC) de nummer zes in de Amerikaanse markt Jardine Lloyd 

Thompson (JLT) over. Door deze overname heeft de internationaal opererende Marsh & McLennan zijn positie als grootste 

intermediair in de VS kunnen verstevigen. JLT, die met meer dan 10.000 collega’s eveneens internationaal werkzaam is, is 

in Nederland vooral sterk vertegenwoordigd in de maritieme en energiesector. Aan een deel van de top executives van JLT 

is een leidinggevende positie aangeboden bij Marsh & McLennan, Marsh en dochterbedrijven Guy Carpenter en Mercer. Zo 

ook aan de CEO van JLT Nederland Hans Liem. Liem blijft directeur van JLT en is daarnaast per 1 juli jongstleden benoemd 

tot hoofd van een nieuw op te zetten label binnen Marsh: Marsh JLT Specialty Nederland.

Binnen Marsh JLT Specialty Nederland wordt de specialty-

unit van Marsh gecombineerd met die van JLT. Liem: “De 

oorspronkelijke 12 specialties van JLT zijn omgezet in 7 

global specialties. Vervolgens wordt per land bezien welke 

specialties geïntroduceerd worden. Vanuit JLT Nederland 

worden de specialties Marine, Construction, Cyber en Mer-

gers & Acquisitions meegenomen naar het nieuwe label van 

Marsh. Deze worden geïntegreerd in al bestaande praktijk. 

Het mooie aan onze manier van omgaan met je klant is dat 

je puur op je vakgebied een relatie opbouwt met je klant. Ik 

heb lang aansprakelijkheid gedaan. Daar laat je je kennis en 

kunde zien. De klant moet het gevoel hebben dat hij bij jou 

moet zijn als het gaat over aansprakelijkheid en bij niemand 

anders. Daar moet je een enorme drive en ambitie voor heb-

ben. Je moet 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar staan 

voor je klant. De nieuwe unit biedt klanten die gespeciali-

seerde producten en diensten nodig hebben, een brede 

expertise met data-gedreven inzichten. En niet te vergeten: 

grenzeloze service. Want in dat opzicht is de werkwijze van 

de brokers van zowel Marsh als JLT identiek. Met de samen-

voeging van de twee bedrijven kunnen klanten bovendien 

profiteren van een nog groter geografisch bereik en veel 

meer – en ook specialistische – capaciteit.” 

“Marsh JLT Specialty is geen nieuwe business, maar be-

staande business in een nieuw jasje”, legt Marketing Lea-

der Bartjan Willenborg uit. “De eerste meetings zijn achter 

de rug en het proces zal nog wel enige tijd duren. Hoewel 

beide bedrijven goed bij elkaar passen zal er toch een cul-

tuurveranderingstraject worden opgestart. Daar ontkom je 

niet aan. Daarnaast zal de organisatie moeten worden aan-

gepast. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het beste uit JLT 

en het beste uit Marsh wordt gehaald om de klant zo goed 

mogelijk te bedienen. Want de klant heeft voor ons altijd 

voorop gestaan en zal voorop blijven staan.

Wij zijn nu achter de schermen aan het kijken hoe we de be-

drijven het best kunnen integreren. De mensen van JLT heb-

ben al hun intrek genomen in het Groothandelsgebouw. 

Door deze fysieke integratie ga je vanzelf met elkaar om 

en uiteindelijk samen naar klanten toe. Wat van essentieel 

belang voor ons is is dat de klant leading is. Bij alles wat wij 

doen. Die wil eenvoud. Een oplossing. Die heeft een vraag, 

een uitdaging. Daar moeten wij een antwoord op kunnen 

geven. Met de gezamenlijke kennis en expertise zullen we 

daar nog beter toe in staat zijn.”

Versterken go-to-market positie
Willenborg geeft aan dat met name de maritieme business 

die JLT meeneemt interessant is voor Marsh en – in sommi-

ge delen van de wereld – ook voor Mercer. Marsh Nederland 

had net als JLT ook al een goede, eigen marine afdeling. 

Maar door twee belangrijke spelers samen te voegen wordt 

de positie alleen maar versterkt. “Er is een duidelijke syner-

gie tussen beide partijen. De kennis van Marine die het team 

van JLT meeneemt en die het team van Marsh al heeft, aan-

gevuld met de diversiteit aan klanten, maakt de overname 

voor Marsh Nederland uitermate interessant. Wij hebben de 

deal niet gesloten. Die werd wereldwijd gesloten en toeval-

lig heeft JLT in Nederland een grote marine portefeuille. Die 

sluit goed aan bij de portefeuille van Marsh, omdat we qua 

type klanten complementair aan elkaar zijn. Medewerkers 

passen daarnaast goed bij elkaar. En qua business vullen we 

elkaar ook nog eens perfect aan, want beide bedrijven zijn 

helemaal gericht op risk management en strategie. Kortom, 

de overname is een mooie manier om onze go-to-market 

positie te versterken.”

Combinatie natte en droge 
aansprakelijkheid
Liem heeft veel voor de marine sector betekend. Een mooi 

voorbeeld daarvan is het aan elkaar knopen van natte en 

droge aansprakelijkheid. Hij begon in 1985, direct na het af-

ronden van zijn rechtenstudie in Leiden, als sluiter op Varia 

met de nadruk op aansprakelijkheidsverzekeringen. Totdat 

hij zeven jaar geleden directeur werd heeft hij zich altijd be-

ziggehouden met aansprakelijkheid, variërend van bedrijfs- 

en beroepsaansprakelijkheid tot design and construct lia-

bility. En vanaf het moment dat hij directeur werd bleef hij 

als een soort van meewerkend voorman klanten bedienen. 

Tot hij in 2002 voor de eerste keer bij Marsh terugkeerde, 

hield hij zich aanvankelijk bezig met normale, droge aan-

sprakelijkheid. Iets wat hij uiteindelijk wist te combineren 

met maritieme aansprakelijkheid. “Die nood was er omdat 

veel bedrijven in zowel droge als natte aansprakelijkheid 

opereerden”, legt Liem uit. “Er zitten van oudsher harde lij-

nen tussen marine en non marine. De risico’s van schepen, 

het varen en werken, zijn echter zo anders dan wat je nor-

maliter in aansprakelijkheid tegenkomt. Je hebt te maken 

met zeerecht. Veel zeerecht is vastgelegd in internationale 

verdragen. Daar moet je wel kennis van hebben. Wat dat 

betreft heb ik mijn opleiding mee. De laatste 15 tot 20 jaar 

zie je gelukkig steeds meer juristen in het vak, maar toen ik 

30 jaar geleden aan boord kwam was dat niet gebruikelijk. 

Als jurist ging je toch zeker niet in de verzekeringen werken.

Omdat Marsh belangrijke klanten had die in zowel natte als 

droge aansprakelijkheid opereerden was de opdracht beide 

takken binnen Marsh te combineren. Ik had wel wat maritie-

me ervaring, voornamelijk op het gebied van binnenvaart, 

maar nog niet op het gebied van maritieme aansprakelijk-

heid. Daar heb ik mij helemaal in moeten verdiepen. En met 

succes. Aanvankelijk had ik één grote partij en voor ik het 

wist had ik alle grote partijen in portefeuille.”

Directeur JLT Hans Liem is per 1 juli jongstleden benoemd tot hoofd van een nieuw op te zetten label binnen Marsh: Marsh JLT Specialty Nederland.

Brokers met brede expertise 
en grenzeloze service
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Over Marsh & McLennan Companies

Marsh & Mclennan is wereldleider in professionele dienstverlening op het gebied van risk, strategy en people. Met een omzet van meer dan 15 miljard 
dollar en ruim 75.000 medewerkers is Marsh & McLennan met zijn vier toonaangevende bedrijven in meer dan 130 landen vertegenwoordigd. Marsh 
adviseert individuele en commerciële klanten van verschillende formaten op het gebied van verzekeringsbemiddeling en innovatieve oplossingen 
voor risicobeheer. Guy Carpenter ontwikkelt geavanceerde risico-, herverzekerings- en kapitaalstrategieën die zijn klanten helpen om winstgevend 
te groeien en nieuwe kansen te benutten. Mercer adviseert technologisch gedreven oplossingen die zijn klanten helpen om aan de health, wealth en 
career behoeften te voldoen in een veranderende arbeidsmarkt. Oliver Wyman fungeert als kritisch strateeg, economisch en merkadviseur voor de 
particuliere sector en overheidscliënten.

Marketing Leader Bartjan Willenborg (l.) en Directeur JLT Hans Liem (r) op het dak van het Groothandelsge-
bouw in Rotterdam.

The best of both worlds
Liem is van plan om ook van Marsh JLT Specialty een succes 

te maken. “Toen JLT werd overgenomen door Marsh lag er 

een businessplan klaar om in drie jaar tijd door te groeien 

van 18 naar 35 tot 40 man. Eigenlijk lagen we fantastisch 

op schema. We hadden in korte tijd meer werk, meer omzet 

en meer klanten gerealiseerd, maar wel met hetzelfde aan-

tal mensen. Dat businessplan van JLT is opgenomen in het 

nieuwe businessplan van Marsh JLT Specialty. Zo kunnen we 

twee systematieken combineren tot één Marsh JLT Specialty. 

De opbouw van Marsh JLT Specialty zie ik beroepshalve als 

laatste uitdaging en ik heb er ongelooflijk veel zin in. Kijk 

naar die omzetgroei die we zelfs zonder extra mensen heb-

ben gerealiseerd. Daar zie je het voordeel van de specialisti-

sche benadering ten opzichte van de generieke benadering. 

Het is evenwel niet de bedoeling de generieke aanpak los te 

laten. Het specialistische en het generieke zullen we samen-

brengen in de Marsh JLT Specialty filosofie. Per klant pakken 

we alles wat de klant nodig heeft op. Maar om succesvol te 

kunnen zijn is een goed team uiteindelijk doorslaggevend. 

We zijn druk doende de teams te identificeren en mensen 

te benoemen die Marsh JLT Specialty gaan uitdragen. Met 

de gecombineerde kennis, kunde en de netwerken van 

Marsh en JLT kunnen we samen de hele wereld aan. En dat is  

wat we gaan doen: het combineren van the best of both 

worlds.” <

Om succesvol te 
kunnen zijn is een 
goed team doorslag-
gevend

PARTIJGOEDEREN 
met brand- of waterschade?

Al meer dan 70 jaar specialiseert Timco Trading zich in het opkopen en verkopen 
van partijgoederen. Door onze interesse in vrijwel alle producten op het gebied 
van food en non food weten reeds vele relaties Timco te vinden.

 Beste prijs
 Ontzorging door financiële zekerheid
 Binnen 24 uur gehele logistieke afhandeling

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

Geen probleem, wij lossen het voor u op!

Dé Meerwaarde bij schades en faillissementen! 
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SCHADEHERSTEL

Novanet & Glasstone: 
Een steengoede samenwerking

Schadeherstelbedrijf Novanet is de expert in het specialistisch herstellen van inboedel en opstallen na schade. Met ruim 

30 jaar ervaring heeft het bedrijf inmiddels diverse innovatieve en duurzame technieken ontwikkeld voor het onzichtbaar 

herstellen van kozijnen, keukens, sanitair, vloeren en meubels. Tijd voor een nieuwe specialisatie: herstel van glas en 

natuursteen. Daarvoor is Novanet onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met een nieuw bedrijf Glasstone, een 

bedrijf dat patent heeft op een bijzondere polijsttechniek. 

Robert de Keijzer, directeur van Novanet, licht de samen-

werking toe: “Wij merkten een noodzakelijke behoefte in 

de markt om de dienstverlening rondom het herstel aan 

natuursteen- en glas naar een hoger niveau te brengen. 

Glasstone is de nieuwe specialist voor het herstel van glas 

en natuursteen. Het bedrijf richt zich op meerdere discipli-

nes. Van het onderhouden en renoveren van natuursteen tot 

aan het polijsten van glas en alles wat hier tussenin zit. De 

werkzaamheden zijn specialistisch maar zeer divers, iets wat 

het bedrijf uniek maakt. Plekken die eerder lastig te herstel-

len waren, kunnen nu ook worden hersteld. Krassen in moei-

lijke hoeken en randen worden verwijderd dankzij de door 

Glasstone gepatenteerde polijsttechniek. Geen luidruchtige, 

grote machines, maar een verfijnde manier van werken.  

Eigenlijk zoals klanten ook van Novanet gewend zijn.” 

Meesters in polijsten
De door Glasstone gepatenteerde polijsttechniek gaat ver-

der dan het polijsten van ruiten. Zo werd Glasstone onlangs 

ingeschakeld door een speelautomatenleverancier die een 

nieuwe digitale speeltafel had met een kras in het scherm. 

Aangezien de oppervlaktelaag van het apparaat uit glas be-

 Polijsten van de digitale speeltafel

Laperto vloer voor herstel

Tegels Antique Blue vloer verwijderd  

Laperto vloer na herstel

  Antique  Blue vloer tijdens herstel

staat, kwam de leverancier bij Glasstone terecht. De leveran-

cier wilde de tafel uiteraard niet verkopen met een kras. De 

specialist van Glasstone is vervolgens op locatie gekomen, 

om de krassen te verwijderen. De beschadigde plek op de 

tafel is meerdere malen gepolijst, waardoor de krassen ver-

dwenen.

Glasstone is altijd op zoek naar een oplossing voor de lange 

termijn. Precies om deze reden wordt het bedrijf vaak inge-

schakeld. Voor elke schade wordt gezocht naar een eigen 

oplossing, want elke schade is anders. Bij de ene water-

schade verwijdert Glasstone enkele tegels, zodat een vloer 

geforceerd kan drogen, om vervolgens nieuwe tegels te-

rug te plaatsen en te schuren. Bij een andere waterschade 

droogt de vloer vanzelf, waarna de vloer geschuurd, gezoet, 

gepolijst en geïmpregneerd wordt. Glasstone combineert 

verschillende technieken, om altijd een complete oplossing 

aan te kunnen bieden.

Stapje verder
“En Glasstone gaat verder”, vervolgt Robert. “Glasstone is 

meer dan alleen herstel aan glas en natuursteen. Vanaf het 

begin houdt het bedrijf zich al bezig met het verder ont-

wikkelen van polijsttechnieken. Zo zit Glasstone nu in de 

testfase voor polijstmogelijkheden van overige materialen, 

zoals perspex, keramiek en composiet.  Ook levert Glasstone 

natuursteen, wanneer herstel geen optie meer is. Glasstone 

heeft een grote showroom tot zijn beschikking, waar een 

uitgebreid aanbod aan natuursteen kan worden bekeken 

om tot een keuze te komen. Kortom, Glasstone biedt een 

totaaloplossing.”

Novanet & Glasstone
Het is de combinatie van specialisaties die deze samen-

werking uniek maakt. Robert de Keijzer besluit: “Dankzij 

ons partnerschap en de bundeling van expertises is er een 

geheel nieuwe dienstverlening ontstaan, waarmee wij het 

herstelplatform van Novanet verder kunnen uitbreiden. Van 

Glasstone kunnen klanten dezelfde dienstverlening ver-

wachten als van Novanet. Glasstone zal namelijk gebruik-

maken van de administratieve faciliteiten van Novanet. Zo is 

men ervan verzekerd dat het herstel kwalitatief hoogwaar-

dig zal worden uitgevoerd, waarbij het administratieve pro-

ces ook goed wordt afgehandeld.” 

Uit oogpunt van specialisatie is ervoor gekozen om  

Glasstone als autonoom bedrijf in de markt te zetten. Op 

deze manier zijn en blijven beide bedrijven meesters in hun 

eigen specialisme. <
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VERZEKEREN

VNAB: promotor van de 
zakelijke schademarkt

Eind vorig jaar presenteerde de VNAB de uitkomsten van haar strategieherijking. Het antwoord op de vraag: hoe kan de 

VNAB haar meerwaarde voor leden en partners vergroten vanuit de drie bestaande strategische pijlers? Een (verander)

portfolio voor de komende jaren als aanvulling op de koers die de VNAB in 2014 al heeft ingezet. Voor de strategische 

pijler kennis heeft dit geleid tot twee nieuwe initiatieven: marktpromotor en een marktbreed traineeship. De eerste 

stappen zijn, samen met de leden en de HR Commissie van de VNAB, gezet.

Marktpromotor
Het is een marktbrede uitdaging om goede (potentiële) pro-

fessionals te vinden. De onbekendheid met de (groot)zake-

lijke schademarkt is groot onder studenten en schoolverla-

ters. De VNAB gaat daarom een centrale en coördinerende 

rol innemen bij het promoten van de zakelijke schademarkt 

en de carrièreperspectieven binnen deze markt. 

Diverse VNAB leden hebben zich inmiddels aan dit project 

verbonden. Samen met deze leden denkt de VNAB na over 

o.a. marktbrede marketing, het ontwikkelen van aantrek-

kelijke games en casuïstiek en de samenwerking met hoge-

scholen en universiteiten. Scholen bieden vele mogelijkhe-

den zoals gastcolleges, workshops, open dagen en stage- en 

afstudeermarkten. Daarnaast worden er ook contacten ge-

legd met partijen als studieverenigingen en carrièreplat-

forms. In de komende maanden worden de mogelijkheden 

samengevat in een activiteitenplan waar VNAB leden aan 

kunnen gaan deelnemen. 

Marktbreed traineeship
In 2016, op initiatief van Cobra1998, is in samenwerking met 

de VNAB de Introductie Coassurantie Brand ontwikkeld. Met 

als doel nieuwkomers in de branche een eerste kennisma-

king te bieden met de betrokken partijen, hun verantwoor-

delijkheden, doelstellingen en de onderlinge verhoudingen. 

Na twee succesvolle edities werd het aanbod in 2018 uitge-

breid met een Introductie Coassurantie Transport. Sinds dit 

jaar is daar een derde editie voor de branche aansprakelijk-

heid aan toegevoegd. De planning voor de 2020-edities is 

inmiddels in volle gang, maar daarnaast staat er ook een 

nieuw initiatief in de startblokken. 

Een traineeship dat voorziet in de behoefte aan een nieuwe 

generatie met marktbrede kennis die snel volwaardige pro-

fessionals worden. Geen bedrijfsspecifiek programma maar 

een ontwikkeltraject met daarin marktbrede kennisontwik-

keling, kennisdeling en meewerkperiodes bij alle schakels 

in de keten. Inmiddels is er een werkgroep met VNAB leden 

gevormd en worden de contouren in kaart gebracht. De am-

bitie is om in het najaar van 2020 te starten met een pilot-

groep trainees.

Betrokken leden aan het woord
Voor het ontwikkelen en uitrollen van de initiatieven zijn 

twee werkgroepen opgericht. Hierin participeren vertegen-

woordigers van VNAB leden, zowel op HR-niveau als uit de 

business. 

Michiel Bredius (partner bij Klap en actief binnen de werk-

groep traineeship): “De coassurantiemarkt wordt vaak ge-

zien als de Champions League van de verzekeringsmarkt en 

dan heb je natuurlijk ook topspelers nodig. 

In de huidige ‘war on talent’ wil de VNAB het beurssegment 

extra promoten en wensen de leden een traineeship te 

ontwikkelen. Een coassurantiebreed traineeship voor stu-

denten, net afgestudeerden of young professionals in onze 

markt. Een traineeship waar je enkele maanden bij een ver-

zekeraar, enkele maanden bij een makelaar en ook nog bij 

een expert en een advocaat werkzaam bent. Gedurende 

dit traineeship worden deze talenten ook nog relevante 

vaardigheden bijgebracht. Dit zal een bijdrage leveren om 

toptalent te werven en/of te behouden voor onze prachtige 

markt.”

Rutger de Wal (HR manager bij Chubb, lid van de HR Com-

missie en actief binnen de werkgroep marktpromotor): “Als 

HR Manager Benelux bij Chubb ben ik helemaal nieuw bin-

nen de assurantiemarkt. Het is een fascinerende bedrijfstak 

met enorme ontwikkelingen op het gebied van innovatie, 

regelgeving en producten. Een spannende carrièremogelijk-

HR Commissie

De VNAB wordt in haar werkzaamheden ondersteund door verschillende commissies. Deze commissies bestaan uit leden van de VNAB en fungeren 
voornamelijk als klankbordgroep voor verschillende onderwerpen. Een van deze commissies is de HR Commissie met diverse taken zoals het signale-
ren van en gevolg geven aan ontwikkelingen en veranderingen die van invloed zijn op de zakelijke verzekeringsmarkt. 
De VNAB werkt nauw samen met de HR Commissie binnen de strategische kennispijler. De nieuwe concepten rondom marktpromotie en het markt-
brede traineeship zijn, naast de VNAB vakbekwaamheidstool, dan ook belangrijke onderdelen van het jaarplan van de commissie.

Leden HR Commissie 
• Agnies Drost (Aon)
• Marielle Hoogland-Sievers (Meijers Assurantiën)
• Jacqueline van den Houten (Gebr. Sluyter)
• Ingeborg Koot (Goudse Schadeverzekeringen)
• Sabine Stoevelaar (MS Amlin)
• Rutger de Wal (Chubb)

HR bijeenkomsten
In aanvulling op de HR Commissie organiseert de VNAB ook jaarlijks vier HR bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten dienen als platform voor HR-
professionals van VNAB leden om kennis te delen. De deelnemers bepalen de onderwerpen op de agenda en de invulling van de bijeenkomsten 
om de sessie zo relevant mogelijk te maken. Inmiddels hebben diverse deelnemers zich ook aangesloten bij de werkgroepen marktpromotor en 
traineeship. 

Michiel Bredius Rutger de Wal

heid voor starters. Toch blijkt het lastig om talent te vinden 

en te binden. Daarom ben ik ook heel enthousiast over het 

Marktpromotor initiatief. Mijns inziens moeten we gezamen-

lijk laten zien dat de verzekeringsmarkt allesbehalve stoffig is. 

Om niet onder te sneeuwen op open dagen, carrièrebeur-

zen of studieverenigingsinitiatieven is het van belang de 

veelzijdigheid van onze markt te laten zien. Met spannende 

nieuwe ontwikkelingen zoals Cyber, A.I. en blockchain, in-

trigerende verzekeringskwesties als de Notre-Dame en een 

diversiteit aan mogelijkheden waaronder makelaar, onder-

schrijver, claims en riskengineer, weet ik zeker dat we een 

nieuwe generatie kunnen aantrekken.”

Enthousiast geworden?
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en/of een 

bijdrage leveren aan de concepten? Neem dan contact op 

met Martine Laarman, medewerker Kennis en Opleiding bij 

de VNAB, via m.laarman@vnab.nl of 010 253 20 08. <
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 RISKMANAGEMENT

VNG Risicobeheer, de linking pin tussen gemeenten en de verzekeringsbranche

Van risico-denken naar 
weerbaarheid

Beter aansluiten op de gemeentelijke markt als verzekeraar of schade-expert, hoe doe je dat? Het is een markt in 

beweging; integraal risicomanagement wordt in gemeenten in rap tempo een volwassen tak van sport. 

“Risicomanagement gaat verder dan verzekeren. De oude 

praktijk dat de verzekeringsportefeuille iets was dat je ‘erbij 

deed’ als gemeentelijk financial verdwijnt snel,” vertelt Edwin 

Toren. Hij is senior adviseur bij VNG Risicobeheer. Dit doch-

terbedrijf van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

ondersteunt gemeenten met kennis, diensten en producten 

op het gebied van integraal risicomanagement. Dat gaat 

niet alleen om risico-overdracht en risicomanagement, maar 

ook (financiële) weerbaarheid in brede zin (resilience). 

Samenspel tussen markt en overheid
VNG Risicobeheer is de linking pin tussen gemeenten en 

de verzekeringsbranche. “Opdrachten zijn bij ons niet te 

halen, maar we hebben kennis van de opgaven en risico’s 

waar gemeenten voor staan. We luisteren naar wat er nodig 

is en hoe we dat het beste samen kunnen organiseren.” Het 

samenspel tussen markt en overheid is daarbij van belang. 

Zo kreeg Toren onlangs het signaal dat een verzekeraar de 

traumabehandeling van hulpdiensten (medewerkers van de 

Veiligheidsregio’s) uit de polis had gehaald. “Ik hoorde het 

van een in traumabehandeling gespecialiseerde zorgverle-

ner. Zo’n signaal leg ik op tafel bij de Veiligheidsregio’s. Hoe 

beoordeelt men het risico? Is het wijs om de zorg voortaan 

rechtstreeks zelf in te kopen? Ik weet het antwoord niet, 

maar wel dat het belangrijk is dat Veiligheidsregio’s een af-

weging maken.” 

Verhogen risicobewustzijn
Het verhogen van het risicobewustzijn is een van de ta-

ken van VNG Risicobeheer. De trend is dat lagere overhe-

den kritischer kijken naar hun verzekeringsportefeuille. De 

oude praktijk van veel verschillende polissen met een laag 

eigen risico in combinatie met een gelimiteerde uitkering, 

verschuift. “Gemeenten maken de beweging naar het ver-

zekeren van de grote risico’s. De kleine schades kunnen ze 

voor eigen rekening nemen”, zegt Toren. VNG Risicobeheer 

verkent de mogelijkheid om losse polissen te bundelen tot 

één gemeentepolis met een integraal eigen risico, waarbij 

de gemiddelde schadelast over een bepaalde periode, bij-

voorbeeld vijf jaar, het eigen risico vormt. Alleen de grote 

uitschieters worden verzekerd: gebeurtenissen met een 

kleine kans, maar met een grote schade.

Samenwerking tussen gemeenten
Voor zowel gemeenten als voor de markt is er voordeel te 

halen in samen optrekken. VNG Risicobeheer speelt daarbij 

een verbindende rol. Dat doet ze eveneens op het gebied 

van kennisdelen en het uitwisselen van best practices. Dit 

gebeurt onder meer in het Risico Platform Overheden (RPO) 

en in de Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden 

(EVO). VNG Risicobeheer heeft deze platforms opgezet om 

informatie te delen over actuele thema’s op het gebied van 

risico- en verzekeringsmanagement. 

Integraal risicogestuurd werken
Driemaal per jaar worden bijeenkomsten gehouden, telkens 

in een andere gastgemeente. Het streven is dat gemeen-

teambtenaren zich bewust zijn van de onzekerheden en 

risico’s op hun werkterrein, en dat ze daar in de uitvoering 

van hun werk rekening mee houden. ’s-Hertogenbosch is 

een voorbeeld van een gemeente die ver is met integraal ri-

sicogestuurd werken. De aanleiding daarvoor was een flinke 

kostenoverschrijding op de vervanging van een brug. Nu 

heeft ’s-Hertogenbosch in de spelregels voor projectmatig 

werken stappen ingelast om risico’s in beeld te brengen en 

te wegen. Ook hebben inmiddels driehonderd medewer-

kers de basiscursus risicomanagement gevolgd. Een onder-

deel daarvan is dat verschillende gemeentelijke disciplines 

samen aan tafel zitten; het is van belang risico’s én kansen 

van alle kanten te beschouwen.

Verzekeringsmanagement op hoger plan
Met de Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden 

(EVO) werkt VNG Risicobeheer aan het ‘volwassenheidsmo-

del’, een samenhangend stelsel van stappen om verzeke-

ringsmanagement bij (lagere) overheden op een hoger plan 

te brengen. Het gaat om een omslag van polisdenken naar 

risicodenken. De expertgroep houdt kennissessies en biedt 

workshops aan voor onder andere vastgoedbeheerders bij 

de overheid. Ook wordt binnenkort een post hbo-opleiding 

Verzekeringslab aangeboden. Als input voor de kennisses-

sies maakt VNG Risicobeheer volop gebruik van de contac-

ten met marktpartijen, zoals (her)verzekeringsmakelaars, 

verzekeraars en taxatiebureaus. Niet alleen voor de huidige 

stand van de markt, ook om te anticiperen op toekomstige 

ontwikkelingen.

Resilience
Risicomanagement is nodig. “Maar”, zegt Toren, “het is geen 

panacee. Het helpt als beheersinstrument, tegelijkertijd 

weet je dat de toekomst beperkt beheersbaar is. Gemeenten 

kunnen niet zeggen: deze maatschappelijke opgave laten 

we liggen, want het risico is te groot.” De nieuwste ontwikke-

ling in het denken over risico’s is het idee van resilience. Dit 

is de weerbaarheid van de stad of de gemeente als geheel. 

Hoe flexibel is de organisatie? Hoe snel kan het bestuur en 

het netwerk van maatschappelijke organisaties inspelen op 

calamiteiten of grote veranderingen? Bij weerbaarheid en 

veerkracht gaat het niet alleen om het bedwingen van crises 

zoals een epidemie, rellen of een cyberaanval. Het gaat ook 

over inspelen op geleidelijke veranderingen en ontwikkelin-

Vanuit het monumentale pand Willemshof in Den Haag werkt VNG Risicobeheer met de Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden (EVO) aan het ‘volwassenheidsmodel’, een 
samenhangend stelsel van stappen om verzekeringsmanagement bij (lagere) overheden op een hoger plan te brengen. 

Edwin Toren is senior adviseur 
bij VNG Risicobeheer, een doch-
terbedrijf van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten.

‘Een gemeente kan 
niet zeggen: deze 
taak laten we liggen 
want het risico is te 
groot’
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COLUMN

Jezelf vervoeren
We zitten midden in een nieuwe transportrevolutie. Niet zoals 

die van de 19e eeuw toen steeds meer manieren van personen- 

en goederenvervoer op gang kwamen. Nee, dit keer heeft die 

revolutie betrekking op ons innerlijk. De huidige tijd dwingt ons 

namelijk om continu bezig te zijn met de vraag hoe het is gesteld 

met onze arbeidsmobiliteit. Hoe beweeglijk ben ik?

Mobiel blijven vraagt wat van onze wendbaarheid. Mentaal en fysiek. De technolo-

gische ontwikkelingen sijpelen overal doorheen in ons leven en niet iedereen kan 

het tempo waarin dit gebeurt bijhouden. Ook onze manier van werken is ingrijpend 

veranderd. Plaats- en tijdonafhankelijk je arbeid doen is al gemeengoed. En commu-

niceren per post is bijna een opgedroogde bron door het internet. 

Tijdens een seminar over duurzame inzetbaarheid hoorde ik een autoriteit op dit vlak 

zeggen dat je tijdens je huidige baan al bezig moet zijn met de volgende en uitstip-

pelen hoe de weg daar naartoe er uit ziet. Dat doe je niet alleen. Een goede werkgever 

blijft je stimuleren om je te blijven ontwikkelen en na te denken over waar je goed in 

bent en waarin je jezelf nog kan verbeteren. Maar uiteindelijk ben je zelf aan zet. 

Een belangrijke brandstof is dat je in staat blijft om jezelf te blijven vervoeren. Met 

vervoeren bedoel ik de figuurlijke variant. Hoe kun je begeesterd blijven leven en wer-

ken. Mentaal en fysiek. Als die brandstof opraakt is het heel lastig om vitaal aan de 

slag te blijven. Daar moeten we over na blijven denken en tijdig bijsturen als de meter 

in het rood komt te staan. 

Er is een groeiende groep mensen die naast een baan in loondienst als freelancer iets 

heel anders doen. Een mooie vorm om de vlam brandend te houden. Die werkzaam-

heden zijn vaak complementair en geven de ruimte aan al onze verschillende talen-

ten. Zo hoorde ik het verhaal van een man die als buschauffeur werkt om de sociale 

interactie met verschillende mensen te hebben en om zijn vaste lasten te kunnen 

betalen. De andere uren vult hij in met het ontwerpen van computerprogramma’s. 

Hoe zorg jij ervoor dat je aan het stuur blijft zitten?

Door Barbara Enthoven, vitaliteitsadviseur bij Reaal Lijfwacht

gen die een gemeente kunnen ontwrichten, zoals werkloos-

heid en klimaatverandering.

De gemeente Rotterdam heeft als een van de eerste ge-

meenten in Nederland resilience als centraal principe om-

armd. Dit vertaalt zich concreet in bijvoorbeeld samenwer-

king met stakeholders om de haven te beschermen tegen 

cybercriminaliteit. Of een kleiner voorbeeld: in waterplei-

nen. Dat zijn groene speelpleinen die ook dienen als water-

Onlangs werd bekend dat een verzekeraar de traumabehandeling van hulpdiensten uit de polis had gehaald. Daarop moeten Veiligheidsregio’s de afweging maken: is het wijs om de 
zorg voortaan rechtstreeks zelf in te kopen?

berging. Zo stapelt de stad verschillende opgaven: sport en 

bewegen, leefbaarheid, groen en de aanpassing aan het ver-

anderende klimaat met meer weerbaarheid en veerkracht 

als resultaat. 

VNG-congres over resilience
VNG Risicobeheer stimuleert resilience en het denken over 

dit vraagstuk, ook weer door kennis en best practices uit te 

wisselen. Op 25 november van dit jaar is er een groot VNG-

congres over resilience. “Het is een andere manier van den-

ken”, zegt Toren. “Groot denken, niet vanuit het bestaande, 

maar redenerend van de betere wereld waar je op termijn 

naartoe wilt. Daar kom je alleen als je opgaven aan elkaar 

durft te verbinden en vanuit verbeelding werkt aan de op-

lossingen van morgen.” <

Vanuit verbeelding werken aan 
de oplossingen van morgen
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Maritieme schade-experts, 
taxateurs en inspecteurs 
verenigd in de VEKRB

De VEKRB is de Vereniging voor Experts in de Kust-, Rijn- en Binnenvaart. De VEKRB werd op 15 november 1941 opgericht 

met als doel om leden op informele wijze op de hoogte te laten blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied 

en de onderlinge verstandhouding te bevorderen. Hiervoor worden jaarlijks enkele bijeenkomsten en lezingen 

georganiseerd.

De VEKRB heeft momenteel 55 leden die als expert werk-

zaam zijn in de scheepvaart branche. In eerste instantie 

waren de leden voornamelijk werkzaam in de maritieme 

schade-expertise. Tegenwoordig voeren de leden ook taxa-

ties en diverse inspecties uit, zoals voor verlenging van het 

Certificaat van Onderzoek van diverse soorten binnenvaart-

schepen. 

Schades
De leden van de VEKRB hebben de expertise in huis om 

schades aan casco, machinerieën, elektronica, betimme-

ringen en nautische kunstwerken te beoordelen. Net als in 

veel andere branches ontwikkelt de techniek zich continu. 

Zo is er op het gebied van scheepsvoortstuwing onder 

andere steeds meer sprake van elektrische voortstuwings-

systemen en bij de conventionele dieselmotoren staan de 

ontwikkelingen ook niet stil, er wordt bijvoorbeeld steeds 

meer gebruik gemaakt van nabehandelingssystemen voor 

uitlaatgassen. 

Door deze technische ontwikkelingen in de scheepvaart en 

door veranderingen in de verzekeringswereld, is ook de be-

oordeling van schades aan veranderingen onderhevig. De 

leden van de VEKRB zijn altijd op de hoogte van deze veran-

deringen en zijn hierdoor in staat om een goede expertise 

uit te voeren.

De opdrachtgevers van de leden van de VEKRB zijn onder-

linge verzekeringsmaatschappijen, assurantiemakelaars, 

beursassuradeuren en particulieren. De meeste leden zijn 

na toetsing ingeschreven in het Register van het NIVRE en 

voeren de titel Register-Expert. 

Uiteraard proberen de leden elke schade op een juiste ma-

nier te beoordelen en af te handelen. Er zijn echter altijd 

schades waar het specialisme van een scheepvaart expert 

extra goed aan bod komt. Een voorbeeld hiervan is bijvoor-

beeld de berging van gezonken schepen. Door onder meer 

de verbeterde nautische apparatuur komt het tegenwoor-

dig steeds minder vaak voor dat schepen zinken, maar als dit 

gebeurt, heeft dit vaak grote gevolgen. 

Om bijvoorbeeld stremmingen van vaarwegen en milieu-

vervuiling te voorkomen, zullen deze schepen (vaak met la-

ding) zo snel mogelijk geborgen moeten worden. De leden 

van de VEKRB hebben goede contacten met bedrijven die 

werkzaam zijn in de berging en met de lokale autoriteiten, 

zoals Rijkswaterstaat. Hierdoor kan snel en accuraat worden 

gehandeld.

Arbitrage 
Ook in de scheepvaart kan het gebeuren dat er menings-

verschillen of conflicten ontstaan over bijvoorbeeld repara-

ties aan en verbouwingen van vaartuigen. In deze gevallen 

kunnen de leden van de VEKRB bemiddelen en/of adviseren 

voor een goede afhandeling. Enkele leden van de VEKRB zijn 

ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Des-

kundigen (LRGD).

Inspecties
Naast de schade-expertise voeren veel leden van de VEKRB 

ook inspecties uit aan schepen. Dit kunnen inspecties zijn 

voor diverse doeleinden, zoals:

• Inspecties voor het vernieuwen van het Certificaat van

 Onderzoek van diverse soorten binnenvaartschepen;

• Inspecties voor aan- en verkoop van schepen;

• In- en uithuur inspecties bij verhuur van onder andere 

 duwbakken en werkpontons;

• Inspectie van nieuwbouwschepen, maar ook inspectie 

 van reparaties of verbouwingen van schepen.

Voor de certificerende inspecties moeten de leden erkend 

zijn door de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). 

Daarnaast zijn veel leden aangesloten bij de Internationale 

Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke 

belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het 

houden van het register van binnenschepen in Europa (IVR).

Taxaties
Diverse leden van de VEKRB voeren taxaties van schepen uit 

voor particulieren, financiële instellingen en verzekerings-

maatschappijen. Deze taxaties kunnen onder meer dienen 

voor:

• Financiering van een verbouwing aan een schip;

• De aan- of verkoop van een schip;

• Verzekering.

Het is belangrijk dat de getaxeerde waarde reëel is. De leden 

voeren een groot aantal taxaties uit en zijn daarom goed op 

de hoogte van de situatie in de markt. Tevens is een groot 

aantal leden ingeschreven in het Verenigd Register van Taxa-

teurs (VRT). <

De leden van de VEKRB voeren 
naast expertises en taxaties ook 
diverse soorten inspecties uit.

De beoordeling van schades is 
aan veranderingen onderhevig
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JEUGD VAN TEGENWOORDIG

Ludo Verseveld Naam:  Ludo Verseveld (25) |  Functie: Schade-expert Landmaterieel | Studie: Technisch specialist personenauto’s aan het Davinci college & Bsc Automotive,  Engineering 
aan de HAN |  Werkt bij: Arntz I van Helden | Sinds: september 2018

Waarom ben je schade-expert geworden?
De combinatie tussen techniek, contact met mensen en de afwisseling sprak 
mij erg aan in de functie als schade expert. Ik ben geen persoon die heel de 
dag achter een bureau kan zitten. 

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden
Nuchter, humor, eerlijk, ijverig en behulpzaam.

Welke eigenschap van jou komt het best tot zijn recht als schade-expert ?
De eigenschap die mij goed van pas komt is dat ik mij makkelijk kan aanpas-
sen aan de situatie. ‘s Ochtends zit je aan de keukentafel bij de boer terwijl je 
je ‘s middags in een directie overleg bevindt. 

Wie is je grote leermeester?
Mijn grote leermeester is Sjoerd Krijgsman, met zijn jarenlange ervaring als 
landmaterieel expert. Sjoerd heeft mij de kneepjes van het vak geleerd. Hier-
naast probeer ik van al mijn collega’s wat te leren. Zo heeft iedereen binnen 
Arntz I van Helden zijn eigen specialiteit. 

Worden jongeren in de branche voor vol aangezien?
Tot op heden merk ik dat ik voor vol word aangezien. Ze nemen mijn input 
serieus en geven mij het vertrouwen in mijn handelen. Een enkele keer komt 
het voor dat ik mij eerst moet bewijzen bij verzekerde gezien mijn leeftijd als 
expert. Over het algemeen zijn de experts wel een stukje ouder;-).

Favoriete app?
Flitsmeister. Als expert zit je veel op de weg. Deze app voorkomt veel boetes 
in de maand.

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
Een tijd geleden ben ik samen met een collega op pad geweest om een 
(woon) ponton te taxeren. Tijdens de inspectie merkten we een luik op met 
in het ruim een wietplantage, maar er was niet veel meer van over. Deze 
inspectie bracht toch wel iets meer spanning met zich mee. Niet iets wat je 
dagelijks tegenkomt.

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
The Hangover, blijft toch een klassieker.

Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
Geef mij maar gewoon een effen T-shirt.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Oostenrijk. In de winter kom ik hier graag om te snowboarden en in de zo-
mer is het de perfecte bestemming om te klimmen. En vergeet natuurlijk 
niet de echte klassieke Wiener Schnitzel.

Waaraan moet een goede collega voldoen?
Vooral het delen van kennis en ervaring is in onze branche heel belangrijk. 
Verder is het belangrijk dat je ook samen goed kan ontspannen en een bier-
tje kan drinken. 

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
Het persoonlijk contact met je opdrachtgever is vaak minimaal in onze bran-
che. Voor mij zijn de meeste opdrachtgevers vaak nog maar een naam op het 
papier. Gelukkig zal dit met de jaren steeds minder worden. Je leert elkaar 
kennen tijdens netwerkborrels en cursussen. Het wereldje is tenslotte niet 
zo groot. 

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Het grootste vooroordeel van ons werk is dat mensen denken dat wij als  
‘expert’ elke machine van binnen en buiten kennen. Zelfs bij de meest erva-

ren experts komt het voor dat ze zich in onbekende situaties begeven. Dat 
onvoorspelbare maakt het vak ook juist zo mooi. 

Als je geen schade-expert was geworden, welk vak had je dan gekozen?
Dan zou ik waarschijnlijk werkzaam zijn in de autosport, gezien mijn vorige 
ervaringen in deze branche.

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Het is belangrijk dat senioren hun ervaring doorgeven aan de jongere gene-
ratie. Jongeren hebben vaak een andere kijk op problemen. Een frisse blik 
kan daardoor soms voor beide kanten verhelderend werken.

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 
Files, ik probeer ze zoveel mogelijk te vermijden maar met ons werk is dit 
helaas niet altijd mogelijk.

Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
Een foodtruck festival in Dordrecht met een paar kleine bandjes.

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
Michael Schumacher 

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
Toen ik begon met werken had ik de indruk dat weinig tot geen jonge men-
sen in de branche werkzaam waren. Gelukkig heb ik met de Young Insurance 
borrels ontdekt dat dit wel anders is. 

Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
Zelf was ik gewend om bij mijn vorige werkgever te werken in een opge-
ruimde en schone werkplaats. Na de eerste weken inspectie moest ik toch 
wel even wennen aan de overgang naar de verschillende werkplaatsen waar 
het gereedschap nog zwarter was dan de olie. 

Wat weet nog niemand van je?
De meeste zullen waarschijnlijk niet weten dat ik in 2015 de wedstrijd “beste 
monteur van Nederland” heb gewonnen met als prijs een stageplaats bij  
Williams F1.

Wat is je favoriete restaurant?
Ossenhaas met pepersaus is het lekkerst bij Gauchos. 

Wat moet de regering meteen aanpakken?
Meer waterstof tankstations in Nederland.

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 
Zo snel mogelijk de titel Register-Expert behalen. Hiernaast probeer ik zo-
veel mogelijk ervaring op te doen in de verschillende disciplines om zo 
breed mogelijk inzetbaar te zijn als expert.

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n man  in een saai grijs pak’  wordt?
De tijd van een grijs pak met stropdas is gelukkig al een beetje voorbij. Ik 
probeer zelf altijd zoveel mogelijk te kleden naar de afspraak en zoveel mo-
gelijk mezelf te zijn. Ga ik naar een loonbedrijf, dan weet je dat je vies kan 
worden en is een pak niet gepast. 

Wat is je levensmotto?
Perfect preparation prevents poor performance.

Wat is je favoriete sport?
Klimmen. n
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Troostwijk Expertises breidt dienstverlening uit

Een schade is de ultieme 
test van ondernemerschap

Wat ooit een hecht familiebedrijf was is inmiddels alweer twee jaar geleden overgenomen door een krachtige 

aandeelhouder: Tinsa. Wat dat voor veranderingen met zich mee heeft gebracht? Financiële daadkracht. Support. Kansen. 

Met als gevolg een sterke organisatie die slagvaardig is. De aandeelhouder is geïnteresseerd in de resultaten, maar 

bemoeit zich niet op inhoud met de Troostwijk-organisatie. 

“Voor ons werk heeft de overname dan ook weinig gevol-

gen”, aldus directeur van Troostwijk Expertises Steven Leffe-

laar. “We komen alleen de aandeelhouder niet meer fysiek op 

de gang tegen. Dat is denk ik de grootste verandering. Want 

dat is wat de vorige aandeelhouder Ad Westerhof deed. Ook 

toen hij geen directeur meer was van Troostwijk Expertises 

en zich als CEO op de totale Troostwijk Groep richtte, liep hij 

rond. Hield hij vinger aan de pols, met ruimhartig respect 

voor ieders eigen creativiteit en inspiratie.”

Troostwijk is onverstoorbaar en krachtiger dan ooit in be-

weging. De in het verleden ontwikkelde werkwijze is heilig. 

Hoort bij het DNA van de onderneming. DNA dat veel waar-

dering in de markt oplevert. Opdrachten komen dan ook 

eigenlijk altijd via via. Of via de makelaar die weet hoe de 

experts werken. Of via verzekerden die tevreden zijn en het 

doorvertellen aan een bekende die schade heeft. Of omdat 

verzekerde een taxatieklant is en op die manier bij Troost-

wijk Expertises terechtkomt. Dat de Troostwijk-experts stuk 

voor stuk vakdeskundigen zijn en voor kwaliteit staan speelt 

absoluut een rol. De klant, die bij iedereen koning zou moe-

ten zijn, is hier ook echt koning. 

Respect is heilig adagium
Adjunct-directeur Wilco van Schijndel licht dit toe: “Als vak-

deskundige werken wij voor verzekerden. Bij schade werken 

wij samen met de vakdeskundige die namens de verzeke-

raar de schade regelt en eventuele andere deskundigen die 

door verzekeraars worden ingeschakeld zoals forensic ac-

countants. Respect voor alle partijen is voor ons een heilig 

adagium. Natuurlijk zijn wij ons bewust van het feit dat de 

klant zijn of haar eigen realiteit heeft. Die ontwikkelt een 

eigen standpunt en vindt dat reëel. Daardoor kan het zijn 

dat hij zich afzet tegen de voor ons en onze netwerkpartners 

vertrouwde werkwijze. Maar als de klant eenmaal begrijpt 

waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren accepteert 

‘ie het proces en kunnen we structurele stappen zetten. 

Daarom proberen wij altijd te doorgronden waarom een 

klant reageert zoals ‘ie reageert. Wij zijn immers ingescha-

keld voor de vertaling van de economische realiteit waar ge-

dupeerden na schade mee te maken hebben. Wat betekent 

die schade nou concreet voor de klant? Wij moeten de za-

ken met de instrumenten binnen de polis oplossen en gaan 

daarbij voor het ultieme resultaat. Maar dan moet de gedu-

peerde wel begrijpen dat hetgeen wij doen het beste is dat 

wij kunnen bewerkstelligen. Heldere communicatie is vitaal.” 

Sterker uitkomen
Steven neemt het stokje over: “Een polis is een contract tus-

sen twee partijen die beiden evenveel rechten als plichten 

hebben. Dat is iets waar je je wel bewust van moet zijn en 

dat proberen we de klant op een respectvolle manier dui-

delijk te maken. In het begin van het traject kunnen er pit-

tige discussie ontstaan over de te nemen maatregelen en 

de gevolgen daarvan. Maar in goed overleg kom je er altijd 

uit. Dan wordt een schaderegelingsproces een mix van zo 

optimaal mogelijk de schade regelen en binnen de gren-

zen van de polis een stap vooruit maken met het bedrijf. 

Want stel dat een ondernemer toch al plannen had om uit 

te breiden of andere machines aan te schaffen, dan kan je 

die plannen maar beter direct meenemen in het schadere-

gelingsproces. Elke euro kan je maar één keer uitgeven. Wij 

vinden het je plicht als ondernemer om de situatie zo goed 

mogelijk voor je onderneming te regelen. Dat kan door de 

maximale uitkering te genereren. Maar dat kan ook door er 

zo goed mogelijk uit te komen en stappen te maken met je 

bedrijf. Natuurlijk mag een bedrijf er nooit beter van wor-

den. Wij kunnen het indemniteitsbeginsel immers niet aan 

onze laars lappen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat 

de ondernemer er op de best mogelijke manier uitkomt bin-

nen de grenzen van de polisvoorwaarden. Zo kunnen we de 

ondernemer zo gezond en goed mogelijk voorbereiden op 

de toekomst. Per definitie levert schade een moeilijk jaar of 

anderhalf jaar op. Maar als het aan ons ligt staat er na die 

tijd een bedrijf dat minstens zo stevig is als het bedrijf dat er 

stond voor de schade.” 

Bedrijfsschade
De materiële schade na brand is een vast gegeven; deze 

moet alleen nog kwantitatief vastgesteld worden. Een be-

drijfsschade daarentegen begin pas op de dag van de brand 

en ontwikkelt zich gedurende het proces. Die staat dus niet 

vast. “Dat maakt een bedrijfsschade anders dan een materië-

le schade”, licht Wilco, die als een van de vier bedrijfsschade-

experts van Troostwijk veel respect in de markt heeft, toe. 

“We hebben te maken met geld, spanningen, mensen van 

Bundel krachten en 
één plus één is vijf 

De directie van Troostwijk Expertises. Links adjunct-directeur Wilco van Schijndel, rechts directeur Steven Leffelaar.

Door Cindy van der Helm

Adjunct-directeur Troostwijk Expertises Wilco van Schijndel: “Respect 
voor alle partijen is voor ons een heilig adagium.”



27www.schade-magazine.nl26 www.schade-magazine.nl

EXPERTISES

vlees en bloed. Hoe de schade zich ontwikkelt hangt voor 

een groot deel af van de mate waarin wij in staat zijn naar 

partijen te luisteren, de klant te snappen en het proces uit 

te leggen. En van de creativiteit van de ondernemer. Een 

bedrijfsschade is voor een deel objectief vast te stellen. De 

dynamiek zit in het laatste stukje. Dan vertegenwoordigen 

wij de belangen zo optimaal mogelijk, zuiver redenerend 

vanuit het belang van verzekerde. Natuurlijk wel binnen de 

grenzen van de polis. Niet door fabeltjes te verkondigen. 

Dat kan niet. Je krijgt immers terug wat je geeft. Maar door 

voldoende dossierinhoud te geven aan de ander, zodat ik 

voldoende respect en flexibiliteit terugkrijg. Dat is mijn rol 

in het schadevak. Daarmee krijgen we de schade altijd wel 

opgelost.” 

Ultieme test van ondernemerschap
Als voorbeeld geven de heren een in de basis gezond in-

dustrieel bedrijf, dat een klap heeft gekregen door brand. 

“Daardoor had het bedrijf een ontzettend moeizaam jaar. 

De belangrijkste klanten hadden ze kunnen behouden. Met 

behulp van de vaste klanten en enkele nieuwe investerin-

gen die uit eigen middelen betaald werden, konden ze in 

technologisch opzicht een stap vooruit zetten. Nu staat er 

een bedrijf dat nog wel 10 tot 20 jaar door kan. Kijk, dan doe 

je ook iets buiten het kader van de polisvoorwaarden voor 

de klant. En het mooie is, dat het bedrijf er sterker van ge-

worden is. Een schade is eigenlijk de ultieme test van onder-

nemerschap. Is de band met je klanten wel sterk genoeg? 

ervaren experts vertegenwoordigd. Schades worden altijd 

in teamverband geregeld en voor schades van 50 of 100 

miljoen wordt in overleg met de klant zo nodig een dubbel 

team opgetuigd. Zo wordt continuïteit gegarandeerd. Van-

uit vier vestigingen, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en 

Groningen, concentreert de onderneming zich op de brand-

markt. Maar de werkzaamheden worden steeds diverser. 

Zo wordt Troostwijk Expertises ook steeds vaker door ver-

zekerden en makelaars benaderd voor pre-loss advies. En 

ze worden gevraagd schades te regelen op het gebied van 

aansprakelijkheid, CAR en transport. 

Steven: “Of je nu een machine verliest door brand, omdat ‘ie 

van de vrachtwagen is gevallen of vanwege een economisch 

conflict tussen partijen, in alle gevallen moet de schade wor-

den vastgesteld in het kader van de polisvoorwaarden. De 

technische kennis en vaardigheden voor het berekenen en 

onderbouwen van de schadeomvang is iets wat wij al sinds 

jaar en dag in huis hebben. Het is alleen historisch zo ge-

groeid dat wij meestal bij brand worden ingeschakeld. Maar 

waar het feitelijk om gaat, de waarde en het niet hebben van 

een machine, staat los van een polis. De schade is wat ‘ie is 

en die kunnen we berekenen. Ook bij een schade die buiten 

de brandpolis valt. De Rechtbank vraagt ons niet voor niets 

regelmatig of we onze visie kunnen geven op een schade. 

Ook treden we op als partijdeskundige.”

Pre- loss advies
“We merken steeds vaker dat er meer mensen dan alleen 

door brand getroffen ondernemers gebruik willen maken 

van onze kennis”, vervolgt Steven. “Die willen ervaringsdes-

kundigheid toevoegen aan hun eigen kennis. Mensen willen 

blijkbaar sparren met iemand die met de poten in de klei 

heeft gestaan. En dat doen we graag, bij voorkeur samen 

met de assurantietussenpersoon. Wij kunnen een radar zijn 

in het proces om risico’s in te schatten. Daar zijn dochteron-

derneming Burghgraef van Tiel & Partners voor de techni-

sche inspectie, Troostwijk Taxaties voor het materiële deel, 

Troostwijk Expertises voor het immateriële deel en de assu-

rantietussenpersoon bij nodig. Ons deel is pre- loss advies: 

advies ten aanzien van de verzekerde som voor de bedrijfs-

schade. Natuurlijk heeft de assurantietussenpersoon een 

riskmanagementafdeling die bijna niets anders doet dan 

risico’s beoordelen. Toch heeft de tussenpersoon van tijd tot 

tijd behoefte aan kennis die is opgedaan in praktijksituaties. 

En daar komen wij in beeld.” 

Krachten combineren
“Wij pretenderen niet dat we het onderdeel van het advise-

ringstraject voor 100% kunnen invullen”, aldus Wilco, “maar 

we kunnen daar wel een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Directeur Troostwijk Expertises Steven Leffelaar: “De in het verleden 
door Ad Westerhof ontwikkelde werkwijze is heilig en hoort bij het 
DNA van onze onderneming. DNA dat veel waardering in de markt 
oplevert.” 

Die moet immers maanden wachten totdat jij weer up-and-

running bent. De kern, de kurk waar je op drijft, moet intact 

blijven.”

De rol van de contra-expert 
“Zo zijn wij als contra-expert, als eigen deskundige voor 

de ondernemer, aan de ene kant de verzekeringsadviseur 

terwijl we tegelijkertijd met de klant meedenken in zijn 

ondernemerschap. Dat is een rol die automatisch zo is ge-

groeid en waar wij goed in zijn. Troostwijk is niet voor niets 

altijd marktleider geweest. Vaak werden wij door onze klan-

ten naar voren geschoven als bekenden schade hadden. 

Die verwachten dat wij ze aan de hand nemen. Niet alleen 

over de polisafwikkeling. Nee, de klant wil dat je wat ruimer 

denkt dan alleen de verzekeringspenningen. Dát is onze rol. 

En het allermooist is als de klant na afloop van het traject 

zegt: het was een vervelende periode, maar we zijn er sa-

men sterker uit gekomen dan we eerst waren.” 

Ook aansprakelijkheids-, CAR- 
en transportschades
Troostwijk Expertises is een op Nederland georiënteerd be-

drijf. Daar zit de kern. Maar er worden ook internationale 

schades van multinationals met een Nederlandse moeder 

opgepakt. Met drie disciplines, te weten bouwkundige, 

technische en bedrijfsschade-expertise, is het bedrijf goed 

geëquipeerd om de hele markt te bedienen. Van kleine tot 

zeer grote schades. Iedere discipline is door minstens vier 

Want hoe ontwikkelt zo’n bedrijfsschade zich dan? Waar kan 

je tegenaan lopen? Ondernemers denken vaak net wat te 

optimistisch. Die schatten in dat de verbintenis met klanten 

na schade wel intact zal blijven. En gelukkig is dat vaak ook 

wel zo. Maar het gebeurt ook dat de gedupeerde onderne-

ming te lange tijd niet kan leveren. Dan lopen ze het risico 

dat de verbintenis wél wordt verbroken. Zo’n klant is dan 

voor altijd weg. Je hebt nu eenmaal verschillende soorten 

van bedrijfsschade: schades waar alles meezit en schades 

waar alles tegenzit. De ondernemer is onderdeel van een 

economische werkelijkheid die breder is dan het bedrijf zelf. 

Daarom moeten risico’s van tevoren goed ingeschat wor-

den. De assurantietussenpersoon kan een bijdrage leveren 

aan het inschatten van de risico’s, evenals  de risico-inspec-

teur, de taxateur en wij als deskundige die zien wat er in de 

werkelijkheid gebeurt. Voeg die vier samen. Combineer de 

krachten. Dat is de kunst. En dan is één plus één vijf.” <
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Door Cindy van der Helm

Het behandelen van een 
transportschade, geen abc’tje

Willem van Tongeren is groot geworden in de wereld van de Transport en Logistiek. Als kleine jongen speelde hij al op het 

veilingterrein waar zijn vader verantwoordelijk was voor het transport. Na het afronden van de vakopleiding ging hij de 

transportwereld in. Hij begon onderaan met het schrijven van vrachtbrieven en het laden van vrachtwagens en bekleedde 

uiteindelijk managementposities bij meerdere grote transportbedrijven. In één van zijn functies was hij verantwoordelijk 

voor het behandelen van claims. Zo kwam hij in aanraking met het schadevak. En nu werkt hij sinds drie maanden in het 

expertisevak als schade-expert bij BosBoon Expertise.

“BosBoon Expertise heeft een missie”, begint Willem zijn ver-

haal. “Namelijk een totaal aanbieder zijn op het gebied van 

schade-expertises. Het multidisciplinaire team pakt vanuit 

de vestigingen in Amsterdam en Eindhoven alle mogelijke 

schades op met betrekking tot CAR, Transport/Goederen, 

Brand, AVB, Machinebreuk en Letsel. Het property team van 

RVJ BosBoon Expertise beschikt ook over de deskundigheid 

van transport-, goederen- en verhuisschades. Bij BosBoon 

SchadeService (BBS) wordt daarnaast regres gevoerd en wor-

den claims voor derden behandeld. En sinds drie maanden 

maak ik deel uit van het team Transport/Goederen dat werk-

zaam is vanuit de vestigingen in Amsterdam en Eindhoven.”

De BosBoon Groep ziet een vergrijzende markt en het 

schaars worden van jonge specialisten binnen die experti-

semarkt. Daarom zijn ze breder gaan kijken. De directie had 

Willem al langere tijd in het vizier en nodigde Willem – die 

geen volledig beeld had wat het vak van schade-expert in-

hield – uit enige tijd mee te lopen. Met als gevolg dat hij nu 

het enthousiaste team van deskundigen voor de transport 

en logistieke schades aanstuurt. “Dat meelopen was mach-

tig interessant”, geeft Willem aan. “De diversiteit en de com-

plexiteit. Er zit zoveel meer achter een schade dan je zou ver-

wachten. Je hebt te maken met emoties, met bedrijven met 

passie. Je komt bij een enorme variëteit aan bedrijven, zowel 

qua omvang, sector als nationaliteit. Als manager deed ik bij 

DHL al grote claims die onder het eigen risico vielen. Daar-

door kan ik goed inschatten wat er leeft bij een vervoerder. 

Ik weet dat zij het per definitie druk hebben. Die hebben 

auto’s op de weg die ze aan de gang moeten houden. Stel 

dat er een lading van een vrachtwagen is gevallen, dan wil-

len ze dat dat snel opgelost wordt. De eindklant voor wie 

die lading bestemd was heeft immers een beschadigde zen-

ding staan. En die eindklant meldt zich keer op keer bij de 

vervoerder totdat het is opgelost. Omdat je uit het wereldje 

komt weet je hoe het proces loopt. En met al mijn kennis van 

de transportwereld, aangevuld met intercollegiaal overleg, 

ben ik na drie maanden al aardig in staat zelfstandig schades 

te behandelen.”

Bewustwording creëren
Door veel te sparren met collega’s leert Willem veel over het 

vak. Daarnaast doet hij ook veel kennis op tijdens de klant-

dagen die de organisatie regelmatig voor de marktpartijen 

mogelijk maakt. Zo vond voor de derde keer het Dutch Re-

moval Claim Event plaats. “De reactie van klanten op derge-

lijke kennis gerelateerde bijeenkomsten is erg goed. Daar-

om willen wij meer klantdagen organiseren, ook op andere 

vakgebieden. Tijdens klantdagen kunnen we samen met 

alle partijen brainstormen over de dagelijkse praktijk. Over 

trends en ontwikkelingen. Want wat weten verladers nu 

bijvoorbeeld van de CMR, de condities voor internationaal 

wegvervoer. Of de AVC, de binnenlandse condities voor ver-

voer over de weg. Weten ze eigenlijk wel dat er een verschil 

is tussen die twee condities in de hoogte van de vergoeding 

na schade? Of wat überhaupt de consequenties zijn als je 

de lading conform de standaardcondities verzekert? Want of 

je nu een Rolex of een ui vervoert, je krijgt onder de stan-

daardcondities altijd slechts maximaal 3,40 euro per kilo-

gram (AVC Condities) of maximaal ca. 11 euro per kilogram 

(CMR condities) uitgekeerd. Het gaat er dus allereerst om dat 

klanten zich bewust worden van de risico’s die ze lopen en 

dit per product moeten bepalen. Daarna moeten ze zich af-

vragen of ze zich al dan niet extra willen verzekeren.

Een deel van het BosBoon-team, 
staand van links naar rechts: 
Martin Eijben (cargo en marine), 
Willem van Tongeren (cargo), 
Alexander Bunschoten (cargo 
en marine). Zittend: Nadia Kuah 
(cargo, specialisme verhuizingen). 

De BosBoon Groep ziet een 
vergrijzende markt

Gevolgen Brexit voor branche
Een ander onderwerp is de zijderoute die nieuw leven in-

geblazen wordt. Transport gaat dan met de trein. Met een 

vrachtwagen van A naar B weet je wie iets gedaan heeft. 

Nu krijg je ineens te maken met een treinreis, en dan ook 

nog door veel verschillende landen, en wegvervoer in het 

voor- en natraject. Dat is heel andere materie. En wat dacht 

je van de gevolgen die de Brexit met zich mee kan brengen? 

Brancheorganisatie TLN heeft al gewaarschuwd dat er daar-

door wellicht meer kans is op insluiping: vluchtelingen die in 

vrachtwagens klimmen. Wij hebben een schade-expert met 

veel ervaring met deze problematiek en ook daar willen we 

tijdens klantdagen aandacht aan schenken. Wat kunnen wij 

logistiek dienstverleners en verladers adviseren. Hoe moe-
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Willem heeft zijn plek gevonden. Toen hij nog aan de kant van logistiek 

dienstverlener zat heeft hij ook best wat schadegevallen meegemaakt. 

Daar kijkt hij nu toch wel heel anders tegenaan. En hij zegt altijd: het kan 

nog erger. Hij kan zich namelijk nog levendig een schadegevalletje herin-

neren die door hem veroorzaakt was toen hij nog planner was. Dat was 

met een Poolse chauffeur. Die moest naar het buitenland en zou leeg te-

rugkeren. Maar op het laatste moment konden ze een lading in Parijs op-

pikken: 25 ton graan dat naar Antwerpen vervoerd moest worden. Mooi, 

dacht hij als planner. Dan verdienen we toch nog wat geld. Die Pool naar 

Parijs. Sprak natuurlijk geen woord Frans. Die Fransen geen woord En-

gels. Hebben het graan in de wagen geladen. Mannetje naar Antwerpen. 

Toen hij in Antwerpen aankwam werd Willem gebeld. Door Antwerpen. 

Dat de lading niet gelost kon worden. Wat was nou het geval? Het ging 

om 25 ton los graan. Dat wordt normaliter via een slurf in een silotrailer 

gestort. Nu hadden ze in Parijs de slurf in de vrachtwagen gehangen en 

het graan los in de wagen, zo’n wagen met losse zeilen aan de zijkanten, 

gestort. Het graan kon alleen maar met een schop uit de wagen geschept 

worden en dat redden ze niet meer qua tijd. Daarop is de chauffeur met 

de trein naar huis gekomen en op maandag met een collega en twee 

scheppen teruggereden om de wagen alsnog te lossen. Onderweg van 

Parijs naar Antwerpen was die arme man bovendien zeven ton graan 

kwijtgeraakt. Dikke schadeclaim aan hun broek. Daarop gaf het bedrijf 

van Willem aan dat het bedrijf in Parijs niet had moeten laden. Parijs pa-

reerde dit met ‘jullie sturen deze vrachtwagen. Jullie probleem dus.’  Ze 

hebben uiteindelijk geschikt.

Of die andere keer. Dat was met een chauffeur die naar Samara gestuurd 

werd. In die tijd moest je de diesel contant afrekenen in Rusland. Norma-

liter kregen die chauffeurs 1000 gulden mee voor een rit naar Rusland, 

2000 gulden voor een rit naar Samara. Willem leefde in de veronderstel-

ling dat de chauffeur naar Moskou ging en gaf per ongeluk maar 1000 

gulden mee. In Samara aangekomen ontdekte de chauffeur dat hij geen 

geld meer had. In die tijd kon je nog geen geld overmaken. Maar hij 

moest wel terug. Toen heeft hij alles uit de auto verkocht wat los en vast 

zat. Toen hij in Nederland aankwam was de wagen compleet gestript. 

Stom, maar in alle hectiek gebeuren dat soort dingen. Hoe graag had 

Willem deze zaken niet als schade-expert willen behandelen.

Gevalletje schade

ten ze handelen. Stel dat een vluchteling in een vrachtwa-

gen met levensmiddelen kruipt. Wat doe je dan?”

Vervoerscondities
De veelzijdigheid van het werk van een expert is een van de 

dingen die Willem mooi vindt aan het vak. “Experts moeten 

alles in ogenschouw nemen, bijvoorbeeld door wie de la-

ding is geladen, wat er op de vrachtbrief staat, wie de lading 

heeft gelost, of de chauffeur erbij aanwezig was en onder 

welke condities het transport plaatsvond. Want ook al valt 

transport onder het vervoersrecht, voor iedere vorm van 

transport gelden weer andere condities. Zo heb je de AVC 

(Nederlands wegvervoer), CMR (Europees wegvervoer), Fe-

nex (expediteurs), Montreal conventie (luchtvracht) en The 

Hague – Visby rules (zeevracht).

Los hiervan kan je het werk van een Transport/Goederen 

expert niet als standaard bestempelen. Iedere ladingscha-

de vindt onder andere omstandigheden en met een ander 

product plaats. Ook de vorm van vervoer is bepalend voor 

het schadebehandelingstraject. In een enkel geval is er ook 

persoonlijk letsel bij transportschade, bijvoorbeeld als een 

heftruck tijdens het transport omvalt en een medewerker 

raakt. In zo’n geval kunnen we gelukkig terugvallen op onze 

collega’s van de letselschade afdeling.

Er zijn zo enorm veel verschillende situaties te bedenken. 

Wat dacht je dat er gebeurt als er schade is nadat een lading 

via een expediteur is vervoerd? Dan moet de gedupeerde 

zich volgens Fenex tot de vervoerder wenden. Maar wat nou 

als de expediteur een vervoerder uit een ander land heeft 

geregeld die geen woord over de grens spreekt? Of erger 

nog, die de telefoon niet eens opneemt. Als gedupeerde 

heb je de opdracht gestuurd en vrachtbrief ondertekend en 

daarmee de condities. Je zult er vervolgens zelf voor moeten 

zorgen dat je je geld krijgt. Gelukkig kunnen gedupeerden 

zich in zo’n geval wenden tot BosBoon SchadeService die de 

schade kan verhalen.“ 

Geen abc’tje
“Het behandelen van een schade is geen abc’tje”, vervolgt 

Willem. “Hoe zoek je uit waarom fruit bedorven is? Hoe be-

paal je het schadebedrag en wie aansprakelijk gesteld kan 

worden voor de schade? Of hoe ontdek je dat een machine, 

die pas maanden na het transport kapot gaat, schade heeft 

opgelopen door dat transport. Zo hadden we laatst een zaak 

met diepvrieskisten die na drie maanden een defect verto-

nen. De buitenkant van de kisten zag er goed uit en toch 

vielen ze één voor één uit. Aanvankelijk dacht de klant dat 

het een productiefout was. Toen werd ontdekt dat er kort-

sluiting in een deur zat. Ook bleek de deur scheef te zitten. 

Bij inspectie van de geleverde vrieskisten zag men dat een 

groot aantal deuren een klein knikje hadden, waardoor een 

kabel kapot ging. Sommige deuren hadden het niet, andere 

heel erg. Alles wees erop dat er iets met een van de contai-

ners gebeurd had moeten zijn. Dan ga je bijvoorbeeld de 

beveiligingsbeelden bekijken en in de historie van het ver-

voer van de container kijken om te onderzoeken wat er nou 

daadwerkelijk gebeurd is.”

Steentje bijdragen
Hoewel Willem net nieuw is in de markt, heeft hij zijn plek al 

helemaal gevonden. Wat hij fijn vindt is samen brainstormen 

over de toekomst. Zo kijkt BosBoon als organisatie wat de 

volgende stap zou kunnen zijn binnen het vakgebied. Hoe 

ze dingen sneller en slimmer kunnen doen. Willem ziet dat 

het werk aan de ene kant naar digitalisering gaat. Je kunt je 

via het internet verzekeren. Online kun je een claim indie-

nen waarop een algoritme checkt of jij de waarheid spreekt. 

Wordt de claim toegekend, dan staat het geld binnen een 

dag op je rekening. Het afhandelen van het kleinere werk 

zal geautomatiseerd worden. Voor de complexe transport-

claims daarentegen zal er altijd expertise nodig zijn. En daar 

zie je de andere kant, de peoples business. Wat Willem te-

vens ziet is de vergrijzing in de markt. Er staan nog geen 60 

Transport/Goederen experts ingeschreven bij het NIVRE. 

Een aantal van hen zal binnen nu en drie jaar met pensioen 

gaan. Ook Willem, die nu regelmatig terugvalt op de kennis 

van collega’s, zal straks de opleiding van het NIVRE volgen. 

“Daar heb ik zin in”, besluit Willem. “Je merkt dat eindklanten 

en makelaars ons weten te vinden als ze advies nodig heb-

ben. Binnen die one-stop-shop van BosBoon wil ik ook mijn 

steentje kunnen bijdragen.” <

Schade-expert Willem van Tongeren is kind aan huis in de wereld van Transport en Logistiek. (Foto: ZZindi Corporate Communicatie) 
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 JONG GELEERD, OUD GEDAAN
Door Cindy van der Helm

Krijg alleen spijt van iets wat 
je niet gedaan hebt

De markt heeft veel te danken aan de oude garde. De – zonder onbeleefd te willen zijn – oude rotten in het vak. 

Vandaag starten we een nieuwe rubriek waarin we zo’n oude rot aan het woord laten; Jong geleerd, oud gedaan.

Frits Schulte (62) zit vanaf juli 1976 in het vak. De verzeke-

ringswereld was geen bewuste keuze. Eigenlijk wilde hij na 

zijn voortijdig beëindigde studie rechten het bankvak in. Hij 

kreeg een traineeship bij de NMB aangeboden en werd op de 

assurantieafdeling geparachuteerd. De NMB had een eigen 

beursafdeling op de Rotterdamse Assurantie Beurs en zo be-

landde Schulte  in de transport en aansprakelijkheid. Na een 

paar omzwervingen trad hij als insurancemanager in dienst 

bij PON en mocht voor het concern een assurantie-afdeling 

oprichten, een afdeling die later werd samengevoegd met de 

VVS. En zo werd hij directeur van de VVS, een groot volmacht-

bedrijf in Diemen. Vanuit VVS zette hij een verzekeringsbedrijf 

op in Polen. Dat bedrijf werd in 2001 geïncorporeerd als afde-

ling van de Volkswagenbank; in 2007 gebeurde hetzelfde met 

VVS en werkte hij tot eind 2009 als Risk- en insurancemanager 

voor PON Holdings.

Levensmotto
Schulte leeft volgens zijn levensmotto: krijg alleen spijt van 

iets wat je niet gedaan hebt. Daarom besloot hij in 2010 zijn 

eigen adviesbureau op te starten. Met dit bureau, Fazit, deed 

hij interim-opdrachten op het gebied van Riskmanagement. 

Én Automotive, want hij heeft altijd wel iets met wielen gehad. 

Automotive is hem tot aan zijn vertrek blijven achtervolgen. 

Zijn laatste grote activiteit lag dan ook op het snijvlak van de 

mobiliteitsbranche en assurantiën: hij richtte samen met twee 

compagnons uit de autobranche Fleetcollective op.

En nu volgt hij zijn levensmotto weer. Hij heeft besloten de 

markt te verlaten na verkoop van de activiteiten van Fleetcol-

lective. Toen hij bij de bank werkte kwam hij in het begin in 

aanraking met lijfrentes. Zo leerde hij dat je vroeg over je pen-

sioen moet nadenken en zorgde ervoor dat hij rond zijn 60e 

de vrijheid zou hebben om de beslissing te kunnen nemen 

om te stoppen. De branche is aan het veranderen. Hij vindt 

het wel genoeg geweest. Een duidelijke keuze. Hij zou het 

leuk vinden als hij nog eens gebeld werd, maar het hoeft wat 

hem betreft niet meer perse.

Hij kijkt er naar uit om te genieten van de vrijheid. Maakt veel 

verre reizen. Doet vrijwilligerswerk. Stort zich op fotografie. En 

helpt zijn dochter met haar bloemenwinkel. Zo is zijn agenda 

wel gevuld.

Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt binnen het vak-

gebied?

“De toegenomen dynamiek in het assurantievak. Dat is wat 

de meeste indruk op mij gemaakt heeft. De snelheid waar-

mee dingen tegenwoordig gebeuren, waarmee de cycli el-

kaar opvolgen.

IT en ook de risico’s die verborgen zitten in IT, hebben veel 

impact op het bedrijfsleven. Vroeger had je een hele kamer 

nodig voor je IT. Nu zit er meer rekenkracht in die ene mo-

biele telefoon.

En dat brengt veel meer risico’s met zich mee dan mensen 

vermoeden. Denk alleen al aan de exponentieel toegeno-

men snelheid waarmee je moet reageren.

Wat daarnaast ook veel indruk op mij heeft gemaakt en 

waar ik mij zorgen over maak, dat is het krimpend aanbod 

aan verzekeraars. Het gevolg daarvan is dat er weinig ver-

zekeraars over zijn die bepaalde risico’s willen accepteren. 

Kijk naar opslag risico’s. Of auto collectiviteiten. Die zijn ook 

moeilijk af te sluiten. Er wordt met name gestuurd op ren-

dement. Dat is wel begrijpelijk, maar als verzekeraar heb je 

ook een maatschappelijke functie. Als er geen verzekerings-

markt zou bestaan zou er geen vliegtuig meer vliegen, geen 

boot meer varen en geen auto meer rijden. Dat is een van de 

redenen om destijds iets met Fleetcollective te doen: bedrij-

ven gingen naar andere manieren kijken om risico’s voor hun 

wagenpark af te dekken. De verzekerbaarheid van wagen-

parken werd lastiger en duurder. Fleetcollective was zo’n in-

strument voor kostenbeheersing en heeft in mijn ogen nog 

steeds toekomst.”

Waar maak je je zorgen over?

“Ik maak me best zorgen over het geringe aantal nieuwe toe-

treders. Het aantal partijen dat zich terugtrekt overtroeft de 

laatste jaren het aantal dat toetreedt. En als er al toetreders 

zijn, dan zijn dat vaak nicheplayers.

En ik maak me zorgen dat verzekeraars in bepaalde segmen-

ten geen nieuwe business willen accepteren. Ze doen alleen 

nog maar aan re-underwriting. Hebben geen budget voor 

nieuwe business. Toch is verzekerbaarheid belangrijk. Het 

is bovendien geen goede ontwikkeling als verzekeraars niet 

meer groeien. Ieder bedrijf heeft groei nodig voor zijn be-

drijfsvoering.”

Wat moet blijven zoals het is?

“Bij verzekeren draait het om vertrouwen en solidariteit. Ver-

trouwen en solidariteit zou je ook moeten terugzien in je ac-

ceptatie- en personeelsbeleid. Dat moet de basis zijn voor je 

organisatie. Bedrijven, verzekerden, medewerkers, zij moe-

ten allen vertrouwen in jou hebben.

Heb je als klant geen vertrouwen meer in een bank, dan kan 

je je geld er weghalen. Bij een verzekeraar daarentegen ben 

je voor de lange termijn. Onze bedrijfstak leeft bij het ver-

trouwen van de klant. Je zal als bedrijf dus vertrouwen en 

soliditeit moeten uitstralen. Voor de lange termijn.”

Na 40 jaar in het vak legt Frits Schulte zijn werkzaamheden neer.

Er zitten meer risico’s in IT 
dan mensen vermoeden

Schulte heeft altijd wel iets met 
wielen gehad. Zijn laatste grote 
activiteit lag op het snijvlak van 
de mobiliteitsbranche en as-
surantiën: hij richtte samen met 
twee compagnons uit de auto-
branche Fleetcollective op.
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Gepersonaliseerde interactieve video’s 
voor succesvolle klantencontacten

Document Dialog biedt klanten ‘state of the art’-oplossingen op het gebied van customer communications management. 

Doel daarvan is altijd dat de klanten van Document Dialog op een maximaal flexibele en efficiënte manier de dialoog met 

hun klanten kunnen aangaan. De visie hierachter is dat zo’n dialoog tot meer commitment, betrokkenheid en uiteindelijk 

een beter ondernemingsresultaat leidt. Een van de instrumenten op dit gebied is de gepersonaliseerde, interactieve video. 

Op het congres am:innosurance op de High Tech Campus in Eindhoven op 12 juni 2018 presenteerde Document Dialog 

een praktische toepassing hiervan.

Op verzoek van Document Dialog gaf Paul Baxter, directeur 

bij Geoffrey Insurance Services, een presentatie over de re-

sultaten die deze onderneming met een gepersonaliseerde 

interactieve video heeft bereikt. Geoffrey Insurance Services 

is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde aanbieder van 

motorrijtuigenverzekeringen. Bijna 70 procent van de klan-

ten sluit de verzekering online af, waarbij de meesten voor 

een prijsopgave via een prijsvergelijkingswebsite kiezen. 

Vervolgens gaan ze naar de website van Geoffrey Insurance 

Services om de verzekering af te sluiten. 

Noodzakelijk inzicht
Het management van Geoffrey Insurance Services vond het 

noodzakelijk het inzicht van de klanten in de details van hun 

polis te verbeteren. Veel klanten die hun verzekering online 

afsloten, misten belangrijke informatie. Vaak resulteerde dit 

in gemiste betalingen of mislukte automatische incasso’s. 

Daarnaast maakte het managementteam zich er zorgen 

over dat klanten hun verzekering niet volledig begrepen 

en het risico liepen onvoldoende dekking te hebben. Min-

der dan 30 procent van de klanten selecteerde aanvullende 

dekkingsopties, terwijl meer dan de helft van de klanten die 

via andere kanalen hun verzekering kochten, dat wel deden. 

De verzekeraar zocht naar een oplossing waarmee online 

belangrijke polisinformatie eenvoudig kon worden overge-

bracht.

Video van drie minuten
Het team van Geoffrey Insurance Services koos voor de ge-

personaliseerde interactieve video. Wanneer een klant on-

line een verzekering afsluit, ontvangt hij automatisch een 

e-mail met een video van drie minuten. De video toont een 

man die de klant bij naam begroet en zijn specifieke polis 

toelicht. Hij legt het betalingsschema uit, geeft aan welke 

documenten de klant moet indienen, beschrijft de dek-

kingsvoorwaarden van de polis, beantwoordt veel gestelde 

vragen en vertelt over andere producten en diensten van 

Geoffrey Insurance Services. Drie weken voor de verlen-

gingsdatum van het contract ontvangen klanten een andere 

gepersonaliseerde interactieve video, waarin de voordelen 

van verlenging worden samengevat. 

Resultaten
De resultaten waren zeer positief. Paul Baxter: “Klanten zeg-

gen dat ze nu de dekking van hun polis volledig begrijpen. 

Ook weten ze wanneer ze moeten betalen en welke docu-

mentatie ze ons moeten toesturen. Bovendien wees een stu-

die door een extern onderzoeksbureau uit dat 74 procent 

van de klanten dankzij de video’s het gevoel had dat Geof-

frey Insurance Services goed voor hen zorgde. En misschien 

wel het meest opvallende: Geoffrey Insurance Services heeft 

12 procent meer retentie bij klanten die hun video’s hebben 

bekeken, in vergelijking met klanten die dat niet hebben ge-

daan. Ik verwacht daarom dat wij absoluut nog meer manie-

ren gaan vinden om gepersonaliseerde interactieve video’s 

in te zetten!” <

Zorgeloos zakendoen met Kooistra Opkopers

Kooistra Opkopers, voor al uw schadegoederen!
Al meer dan 65 jaar is Kooistra Opkopers het vertrouwde gezicht voor het opkopen van 

schadegoederen in iedere branche na brand-, water- en transportschade. Vanuit hun 

vestigingsplaats Dokkum reizen zij de gehele Benelux door om schadepartijen op te 

kopen. Dankzij hun jarenlange ervaring en een doorgewinterd team zijn ze ingericht op 

vlotte en fl exibele afhandeling van de verkoop. 

Kooistra staat voor:

- Betrouwbaar

- Discreet 

- Snelle betaling

- Afspraak is afspraak

- Beschikking over goede afzetkanalen

- Tevreden klanten door totale ontzorging

Wilt u ook zorgeloos zakendoen? Bel voor schadepartijen altijd direct met 
Ymo Kooistra  ( +31 6 53 12 92 92) of Epie Kooistra (+31 6 53 12 74 50).

Kooistra Schadepartijen BV | Strobossersteeg 1 | 9101 NB Dokkum | T +31 519 294433 

M + 31 6 53 12 92 92 | +31 6 53 12 74 50 | ymo@kooistraopkopers.nl | www.kooistraopkopers.nl

 JONG GELEERD, OUD GEDAAN

Met wie werk je liever, met ouderen of jongeren?

“Met jongeren werken heb ik altijd heel inspirerend gevon-

den. Zeker met mensen die nog vrij weinig werkervaring 

hebben. Die hebben vaak een frisse kijk op je bedrijf. In een 

team is het goed om een mix te hebben van alles, jong, oud, 

minder en meer ervaren. Niet alleen mensen die dezelfde 

kant op gaan als jijzelf. Het is het begin van het einde als 

iedereen het eens is met de baas.”

Wat kunnen jongeren leren van senioren?

“Wij schrikken nergens meer van. Niet van een grote schade, 

een turbulent verzekeringsjaar of verzekeraars die verdwij-

nen. Hebben al veel meegemaakt en hebben daardoor het 

vermogen om te relativeren. Onze horizon is anders. Vanuit 

onze ervaring zien we dat een bepaalde trend zich voordoet. 

Zonder verzekeringsmarkt zou er 
geen vliegtuig meer vliegen, geen 
boot meer varen en geen auto 
meer rijden

Daarom is die combinatie in een team zo goed. De oude 

garde heeft routine en kan geruststelling bieden. Wij zijn de 

stabiliserende factor. Kunnen kennis overdragen.”

En andersom?

“Op een gegeven moment loop je het risico bedrijfsblind 

te worden. Jongeren dwingen je om dingen anders te bele-

ven. Zijn sneller met reageren en dingen oppakken. Hebben 

meer feeling met IT. In mijn tijd bij de VVS vroeg ik altijd aan 

iedere nieuwkomer: Wat zou jij veranderen als jij directeur 

was van de VVS?”

Voor wie ben jij een grote leermeester?

“Voor de toenmalige manager en later de CEO van het verze-

keringsbedrijf dat ik in 2000 in Polen heb opgezet. Wij heb-

ben nog contact en hij geeft aan met dankbaarheid terug te 

denken aan die tijd.”

Wat wil je de lezers meegeven?

“Mijn levensmotto: Krijg alleen spijt van dingen die je niet 

gedaan hebt. En stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan 

doen. Wil je op reis. Dan zet je het niet jaren op je bucketlist, 

maar je gaat op reis. Gewoon doen!” <
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Waterstofschip met 
zero-emission

Nouryon produceert de groene waterstof met duurzame 

elektriciteit en creëert zo schone brandstof voor vervoer van 

een deel van hun eigen producten. Een duurzame win-win, 

aldus Knut Schwalenberg, Directievoorzitter Nouryon Ne-

derland.

Het ligt in de intentie om het schip m.s. Antonie van NPRC-

lid Lenten Scheepvaart BV, binnen enkele jaren zout te laten 

vervoeren van Nouryon’s zoutfabriek in Delfzijl naar de Bot-

lek in Rotterdam. Ook al is waterstof als brandstof nu nog 

wel duurder dan andere brandstoffen, naarmate de tech-

nologie zich verder ontwikkelt zal dit steeds aantrekkelijker 

worden. Dat maakt deze eerste stap ook zo belangrijk.

Deze stap is onderdeel van een bredere zogeheten Water-

stofcoalitie Binnenvaart waarbij verladers en binnenvaartco-

operaties PTC en NPRC zich inzetten voor het verduurzamen 

van de vervoersketen.

Chemiebedrijf Nouryon, binnenvaart coöperatie NPRC en een individuele schipper doen gezamenlijk onderzoek naar 

de mogelijkheid van zero-emissie-vervoer over water. Onderzocht wordt of een nieuw binnenvaartschip voor 100% op 

groene waterstof kan varen.

Green Deal
Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Water-

staat stelt € 15 miljoen beschikbaar om innovaties voor de 

binnenvaartsector te stimuleren. Het initiatief maakt onder-

deel uit van de ‘Green Deal’ van de Minister. In deze ‘Green 

Deal’ zijn tal van initiatieven opgenomen om het transport 

over water zoveel mogelijk emissievrij te maken. Waterstof is 

schoon en stoot geen CO2, maar zuiver water uit.

Waterstof is bovendien veiliger dan LNG en kan grotendeels 

op dezelfde wijze behandeld worden. Er is een enorme 

doorbraak in de energietransitie voor de maritieme wereld 

te realiseren met dit waterstofschip.Vervoer over water is 

minder belastend dan alle andere vormen van transport, 

ook al is tot nu toe gasolie nog altijd de meest gangbare 

brandstof in de binnenvaartsector. De NPRC onderzoekt, in 

samenwerking met verladers, ook andere alternatieven dan 

waterstof om binnenschepen te vergroenen. Denk aan bio-

brandstoffen, schone verbrandingsmotoren en elektrificatie 

van schepen. <

Diensten van Corocor:

➥ Salvage na calamiteiten

➥  Projectcoördinatie

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

➥  Industriële en maritieme reinging

➥  Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig)

➥  Data Recovery en Erasure

➥  Preventief en Maintenance

➥  NEN 1010 en 3140 keuringen

➥  Ontgeuring

➥  Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen

➥  Vochtmetingen / RVS metingen

Hulp nodig

bij brand- en

waterschade?

Bel Corocor!
0800 267 6 267

Het reinigen en reconditioneren van elektrische, 

elektronische en mechanische apparatuur na brand-, 

water-, chemische schade en productievervuiling

U kunt bij ons 

365 dagen 

per jaar en 

24 uur per dag

terecht!

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

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

 Reeds meer dan 25 jaar

omdat ‘stille getuigen’ niet liegen

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

- Brand / Explosie
(gebouwen, vaar- en voertuigen)

- Inbraak / Diefstal
- Aansprakelijkheid

Experts gecertificeerd Branddeskundige A
Erkend leerbedrijf

BIESBOER Expertise B.V.
Mosselaan 65

1934 RA Egmond aan den Hoef

Dag en nacht bereikbaar
Telefoon 072 - 506 30 33 

E-mail: info@biesboerexpertise.com
Internet: www.biesboerexpertise.com
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Reeds meer dan 25 jaar

● Reconditionering

● Lekdetectie

● Loodgieterswerk

● Hak- en breekwerk

● Stuc-, schilder- en behangwerk

● Interieurherstel

● Herstel van braakschade (ook kunststof en aluminium)

● Diverse timmerwerken

● En nagenoeg alle andere herstelwerkzaamheden

Het Schade Regie Centrum beschikt over een netwerk van betrokken (kleine) herstelbedrijven en ZZP-ers. 

Met hen zijn duidelijke afspraken gemaakt over kwaliteit, service en prijs. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen 

dat  schade snel en goed wordt hersteld en tegen scherpe en concurrerende tarieven.

0 1 6 5  –  3 2 8 0 9 5          w w w . s r c h e r s t e l . n l

‘Het snelste schadeherstel netwerk van Nederland’

Schade Regie Centrum  T 0165 – 328095

Borchwerf 9 A  I www.srcherstel.nl

4704 RG Roosendaal  E info@srcherstel.nl

Snel 
Vakkundig 

24/7 bereikbaar 



39www.schade-magazine.nl38 www.schade-magazine.nl

TRENDS & ONTWIKKELINGEN

Dag dokter!
Digitale gezondheidszorg is geen utopie meer. In Azië lopen er miljoenen mensen mee weg. Met een eenvoudig 

speekselmonster kunnen mensen ontdekken, zo wordt beweerd, hoe hun genen risico’s beïnvloeden. De firma achter 

deze claim, Prenetics, heeft inmiddels ook voet aan de grond in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland 

timmert iGene aan de weg. Onlangs heeft de Vereniging Klinische Genetica Nederland haar zorgen bij de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd gemeld.

Prenetics exploiteert een eigen DNA-laboratorium dat naar 

eigen zeggen met effectieve protocollen werkt voor het han-

teren van monsters en DNA-testen. De klant levert wat speek-

sel in en ontvangt vervolgens een heel dossier aan diagnoses 

en adviezen. Hij hoeft er niet voor naar een spreekuur.

Gepersonaliseerde voeding
Om te beginnen krijgt de klant een uitgebreid voedings-

advies. “Gepersonaliseerde voeding is afhankelijk van de 

tweerichtingsrelatie tussen ons voedsel en onze genen”, 

laat Prenetics op zijn website weten. “Het zal niet alleen de 

gezondheid van het individu optimaliseren, maar kan ook 

op grotere schaal in de hele samenleving obesitas, diabetes 

type 2, hart- en vaatziekten en kanker voorkomen.”

Levensbedreigende gebeurtenissen
Na de ‘nutrigenomics’ is het de beurt aan de ‘farmacoge-

nomics’: de combinatie van farmacologie en genomica. 

Prenetics claimt de klant te helpen bij het voorkomen van 

mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen, “die kunnen 

variëren van verspilde tijd en geld tot levensbedreigende 

gebeurtenissen.” Op basis van het speekselmonster worden 

medicijnen geselecteerd en doses vastgesteld. Wat de eigen 

huisarts of specialist ervan vindt, doet niet ter zake.

Gezinsplanning
Het speekselmonster biedt vervolgens alle inzichten in de 

risico’s op ziekten in het algemeen en kanker in het bijzon-

der, volgens Prenetics. In het verlengde hiervan schrikt het 

bedrijf niet terug voor een advies op het gebied van gezins-

planning. “Als u en uw partner allebei drager van een be-

paalde aandoening zijn, is er een kans van 25 procent dat 

ook de baby die aandoening zal ontwikkelen.” Niet alleen de 

consument, maar de hele medische stand is gewaarschuwd 

voor wat er komen gaat.

iGene in Nederland
Het Nederlandse iGene werd in 2012 opgericht en belooft 

min of meer hetzelfde als Prenetics. Het iGene Paspoort 

geeft volgens de website van iGene inzicht in de geneti-

sche aanleg voor een aantal ziekten, grip op de leefstijl, de 

juiste medicijnen in de goede dosering, farmacogenetische 

informatie en erfelijke aanleg voor een aantal persoonlijke 

kenmerken, bijvoorbeeld overgevoeligheden (maar ook de 

kans op rood haar). De geïnteresseerde consument bestelt 

de DNA-test, downloadt de app, stuurt wat speeksel op en 

ontvangt na enige tijd het iGene Paspoort op de app.

Lage in plaats van hoge kans
De Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) maakt 

zich ernstige zorgen over de betrouwbaarheid van derge-

lijke dna-tests. De vereniging heeft melding gedaan bij de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over het zogenaamde 

iGene Paspoort. “Mensen krijgen soms onterecht een ge-

ruststellende boodschap. Dat is ronduit gevaarlijk”, aldus de 

VKGN. De VKGN baseert zich onder meer op de ervaringen 

van een 38-jarige docente aan een middelbare school die 

al vijftien jaar weet drager te zijn van een BRCA1-mutatie. 

Deze mutatie geeft een sterk verhoogde kans op borstkan-

ker. Haar moeder is daaraan overleden. Maar bij haar kwam 

eruit dat ze een verlaagde kans op borstkanker heeft… De 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft inmiddels beves-

tigd een melding hierover te hebben ontvangen. <
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Via een app adviseren over levensverzekeringen: 
geen verre toekomst, maar hedendaagse realiteit

Worden financiële dienstverleners 
door ecosystemen ingehaald? 

Het is geen verre toekomst mee, maar hedendaagse realiteit. Kamet Ventures, een dochteronderneming van AXA, werd 

enige jaren geleden opgericht om disruptieve en innovatieve producten voor de verzekeringssector te creëren en op de 

markt te brengen. Het bedrijf timmert succesvol aan de weg, doordat het de kracht van een startup kan combineren met 

toegang tot kapitaal en kennis. Een van de producten waarmee Kamet Ventures de traditionele verzekeringsmarkt in 

verlegenheid brengt, is Anorak: een app om over levensverzekeringen te adviseren.

Volgens adviesbureau McKinsey & Company staat de financiële sector een digitale tsunami te wachten. De traditionele 

dienstverleners zullen sneller moeten veranderen willen zij concurrerend blijven.

Anorak Technologies Ltd. richt zich nu nog vooral op de verzeke-

ringsmarkt in het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben 8,5 miljoen 

mensen geen levensverzekering (volgens ‘This is Money’ in ja-

nuari 2016). Uit onderzoek blijkt dat velen van hen wel een le-

vensverzekering zouden willen afsluiten, omdat ze de noodzaak 

ervan inzien, maar die beslissing steeds maar uitstellen omdat 

ze de materie te ingewikkeld vinden. En dat komt doordat de 

sector zich van veel vakjargon bedient, nog steeds persoonlijke 

verkoopgesprekken noodzakelijk vindt met veel administratieve 

rompslomp erbij en er vaak niet in slaagt potentiële verzekerden 

duidelijk te maken welke dekking zij het beste kunnen kiezen.

Advies op maat
Anorak heeft een app ontwikkeld die gebruikers op basis van 

een enorme hoeveelheid data en ‘machine learning’ toegang 

geeft tot advies op maat over hun leven en hun risico’s. De ge-

bruiker geeft online aan hoeveel geld hij nodig denkt te hebben, 

wanneer en hoe lang, brengt vervolgens enkele persoonlijke 

gegevens in en de app maakt een keuze uit de aanbieders van 

levensverzekeringen, met een indicatie van de premie erbij. Met 

één druk op de knop kan de keuze worden gemaakt. De app is 

geschikt voor verzekeringnemers, maar bijvoorbeeld ook voor 

hypotheekadviseurs, makelaars, webwinkels enzovoort. <

Volgens McKinsey hebben de zogenoemde ‘platformbedrij-

ven’ de toekomst. Dit zijn bedrijven die klantgerichte, uniforme 

waardeproposities creëren, die verder reiken dan in het verle-

den gangbaar was, en zo waardeketens van verschillende indus-

trieën overbruggen om ‘ecosystemen’ te creëren. Deze systemen 

moeten kosten voor klanten reduceren, het gemak voor klanten 

vergroten, nieuwe klantervaringen genereren en ervoor zorgen 

dat klanten nooit verzadigd raken. De kracht van deze platform-

bedrijven is dat ze over enorme hoeveelheden gegevens be-

schikken, die ze uiterst efficiënt weten te exploiteren. 

Rakuten
McKinsey noemt de Japanse internetwinkel Rakuten het ultie-

me voorbeeld van een platformbedrijf met een ecosysteemstra-

tegie, waarin alle prioriteit aan de relatie met de klant wordt ge-

geven. Rakuten is de grootste marktplaats online in Japan, biedt 

loyaliteitspunten en elektronisch geld dat in honderdduizenden 

virtuele en echte winkels kan worden gebruikt, biedt tientallen 

miljoenen leden creditcards aan (met een jaarlijks transactievo-

lume van meer dan 5 miljard yen), biedt financiële producten en 

diensten aan van hypotheken tot effecten, is het grootste reis-

bureau online in Japan en runt de berichtenapp Viber met zo’n 

800 miljoen gebruikers wereldwijd. 

Over de hele wereld
Sinds Rakuten twintig jaar geleden werd opgericht, heeft CEO 

Hiroshi ‘Mickey’ Mikitani consequent de ecosysteemstrategie 

gepropageerd en deze centraal gesteld voor de groei van het 

bedrijf. Volgens McKinsey moeten de traditionele financiële in-

stellingen zich gewaarschuwd voelen door het succes van Ra-

kuten, temeer daar deze onderneming zich heeft voorgenomen 

ecosystemen te ontwikkelen in nieuwe geografische gebieden 

over de hele wereld. De shirtsponsoring van FC Barcelona mag 

als de voorbode daarvan worden gezien. <
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Innoveren vanuit een basis
zonder fraude en fouten

Wie vanuit een basis innoveert die niet op orde is, neemt aanwezige missers in zijn innovatie mee. Dat is de visie van 

Leissner & Van der Molen, het adviesbureau van Juriaan Leissner en Roeland van der Molen. Na een jarenlange loopbaan 

als antifraudeprofessionals bij Nationale-Nederlanden begonnen Leissner en Van der Molen in maart 2018 met een 

eigen bureau. Zij richten zich niet alleen op frauduleuze processen in het bijzonder, maar op kwetsbare processen in het 

algemeen. “Bij financiële dienstverleners zitten we veelal nog op de fraudecomponent, maar bij bijvoorbeeld hotelketens 

en ziekenhuizen kijken we vooral naar de foutencomponent”, zegt Juriaan Leissner.

“In principe kijken wij altijd naar de kwetsbaarheid van pro-

cessen”, licht Roeland van der Molen toe. “Op het moment 

dat processen kwetsbaar zijn, kan iemand daar met opzet en 

voor eigen gewin, misbruik van maken. Dan is er sprake van 

fraude. Gaat er iets mis zonder opzet in het spel, dan heb je 

al snel met een fout te maken. Ons doel is steeds die kwets-

baarheden in processen op te sporen en voor zover mogelijk 

op te lossen.” Juriaan Leissner: “Wij denken dat een organisa-

tie eerst de basis op orde moet hebben en vervolgens pas 

stap voor stap, vanuit een plan, kan innoveren. Worden er 

innovatieve technieken toegepast boven op een basis vol 

kwetsbaarheden, dan gaat het gezegde vaak op: operatie 

geslaagd, patiënt overleden!” Een voorbeeld van het ge-

bruik van vervuilde data is gauw gegeven. Stel dat een ver-

zekeraar innovatief denkt te zijn met een geavanceerd data-

analysesysteem om risicogroepen te onderscheiden in een 

bestand verzekerden met een motorrijtuigenverzekering. 

“Eén bepaald automerk blijkt heel gevoelig voor diefstal”, 

aldus Juriaan Leissner. “Maar uit nader onderzoek blijkt dat 

in de database vier verschillende schrijfwijzen van dit merk 

voorkomen… Hoe kun je dan op de inzichten vertrouwen 

als de brongegevens niet kloppen?!”

Verandering de enige constante
Juriaan Leissner en Roeland van der Molen zien organisaties 

nogal eens worstelen met het op orde brengen van hun ba-

sale werkprocessen. “Bij verzekeraars is verandering onge-

veer de enige constante”, constateert Leissner. “Met name de 

financiële wereld is continu in beweging, met globalisering, 

cyber security, machine learning, big data, nudging, block-

chain en noem maar op. Wil je hierin meegaan, maar heb 

je niet de mensen en middelen in huis om een en ander te 

begrijpen en er goed mee om te gaan, dan gaan die innova-

ties in de basis al mis.” Van der Molen: “We zien dat ook ge-

beuren in organisaties waar de verantwoordelijkheid en het 

eigenaarschap in specifieke probleemgebieden niet goed is 

geregeld, in organisaties die geen of geen volledig beleid of 

geen visie hebben, waar rapportages ontbreken, men geen 

zicht op risico’s heeft en niet is vastgesteld hoe met fouten 

moet worden omgegaan. Heb je wel of geen zero tolerance-

beleid? En wat betekent dat dan voor je organisatie? Wij ad-

viseren organisaties met betrekking tot dit soort vraagstuk-

ken, om ze rijp te maken voor vernieuwingen die voor hen 

de grootste toegevoegde waarde hebben.”

Nudging en micro-learning
Volgens Leissner en Van der Molen hoeven innovaties niet 

altijd hoog gegrepen te zijn om ze als ‘ankeiler’ voor orga-

nisatorische verbeteringen te gebruiken. “Neem nudging”, 

zegt Juriaan Leissner. “Nudging is in onze visie simpelweg 

het beïnvloeden van keuzegedrag. In de praktijk passen be-

drijven het veel toe in marketing- en salesprocessen, maar 

ook bij acceptatie- of schadeclaimprocessen is het een 

goedkoop en effectief middel om klanten eerlijker te laten 

zijn. Negen van de tien financiële dienstverleners laten hun 

aanvraagformulieren, op papier en online, afsluiten met een 

slotverklaring dat de aanvrager alles naar waarheid heeft 

ingevuld. Het is echter wetenschappelijk bewezen dat de 

eerlijkheid van de aanvrager positief wordt beïnvloed wan-

neer die verklaring naar boven wordt gehaald. In dit geval 

is er dus een wisselwerking tussen een kleine innovatie en 

een belangrijke administratieve verbetering.” Een vergelijk-

baar fenomeen deed zich voor in een hotel waar er sprake 

was van onverklaarbare kasverschillen. Leissner en Van der 

Molen constateerden tijdens een quick scan dat de lade 

van de kassa in de bar soms niet werd afgesloten. “In zo’n 

geval biedt micro-learning een innovatieve oplossing”, zegt 

Roeland van der Molen. “Met micro-learning kun je mede-

werkers door middel van gefilmde situaties in twee of drie 

minuten bewust maken van wat er in hun bedrijf fout kan 

gaan. Effectief en vrij snel te implementeren.”

Een te rooskleurig beeld
Vanzelfsprekend zijn Juriaan Leissner en Roeland van der 

Molen extra deskundig in hun stiel van fraudebestrijder en 

fraudeanalist. Beiden zijn ervan overtuigd dat de fraudecij-

fers die elk jaar weer worden gepresenteerd, een te roos-

kleurig beeld van de werkelijkheid geven. Leissner: “Al heel 

lang wordt gesteld dat acht tot tien procent van de verzeker-

den fraudeert. Dat kan waar zijn, maar er is geen enkele ver-

zekeraar die wat detectie betreft daarbij in de buurt komt. Ik 

denk dat de gemiddelde verzekeraar niet boven één procent 

uitkomt. Maar die ene procent vertegenwoordigt al enkele 

miljoenen euro’s besparing, dus kun je nagaan wat er nog 

meer te verdienen is met een adequate fraudebestrijding. 

Wij denken dat we organisaties daar adequaat bij kunnen 

helpen.”

Niet sturen op output maar op input
Roeland van der Molen, specialist op het gebied van de inzet 

van data-analyse voor het monitoren en opsporen van fou-

ten en fraude, benadrukt dat verzekeraars hun fraudebestrij-

ding niet op cijfers over de uitstroom van gegevens moeten 

sturen, maar juist op cijfers over de instroom daarvan. Hij 

zegt: “Het aantal onderzoeken dat in een jaar is afgesloten, 

de bedragen die daarmee gemoeid zijn en het aantal on-

derzoeken die een succes hebben opgeleverd, dus waarin 

fraude kon worden bewezen, worden in de berichtgeving 

daarover gepresenteerd als een graadmeter hoe goed de 

desbetreffende verzekeraar het op het gebied van fraudebe-

strijding heeft gedaan. Wij zijn het daar niet mee eens en de 

afdelingen veiligheidszaken binnen verzekeraars ook niet.”

Een klapper van miljoenen
“Misschien zijn de gegeven bedragen in die berichtgeving 

wel juist”, vervolgt Van der Molen, “maar die zeggen heel 

weinig over hoe goed een organisatie met fraudebestrij-

ding bezig is. Misschien zit daar net een klapper van enkele 

miljoenen bij, uit een zaak waar jarenlang onderzoek naar 

is gedaan. Ons advies is daarom fraudebestrijding te stu-

ren op cijfers over de instroom van bijvoorbeeld het aan-

tal nieuwe onderzoeken en de vermoedens van fraude die 

vanuit de organisatie zijn aangeleverd. Een organisatie die 

op die instroom stuurt, heeft veel meer grip op de strategie 

van fraudebestrijding. Ook met zulke adviezen proberen wij 

organisaties aan de basis te verbeteren, zodat innovatie in 

bijvoorbeeld fraudedetectie een kans van slagen heeft.” <

Juriaan Leissner

Roeland van der Molen
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MICHAEL BLONK VOLGT GERARD BÖTTCHER OP ALS 
MANAGING PARTNER VAN CONTEXT

Eind juni, tijdens het feest ter ere van het 10-jarig 

bestaan van expertisebureau Context, maakte 

Managing Partner Gerard Böttcher bekend dat 

hij per 1 september a.s. zijn taken als Managing 

Partner zal overdragen aan Michael Blonk, die 

unaniem door de aandeelhouders is aangewezen 

als zijn opvolger.

Böttcher daarover: “Het doet mij veel plezier dat 

Michael zich bereid verklaard heeft om mij op 

te volgen op een moment dat ik nog volop bij 

het bedrijf betrokken ben en voorlopig ook zal 

blijven. Hoewel Michael in mijn ogen meer dan 

mans genoeg is voor deze nieuwe uitdaging kan 

ik hem met raad en daad terzijde blijven staan in 

de komende jaren. Ik zal Michael dan ook inten-

sief begeleiden tot het eind van het jaar. Daarna 

zal ik nog aan Context verbonden blijven, zij het 

wat minder intensief dan nu. En dat hoop ik nog 

lang vol te houden. Michael is unaniem gekozen 

in de aandeelhoudersvergadering, iets waar ik 

helemaal achter sta. Michael heeft dezelfde soort 

betrokkenheid en eagerness als die ik heb. Hij 

lijkt karakterologisch wel op mij. Hij is voorzit-

ter geweest van brancheorganisatie Cobra1998 

en nu voorzitter van de A.B.B.S. Een waardige 

opvolger.”

Michael Blonk in reactie op de benoeming: “Twin-

tig jaar en drie maanden geleden heeft Gerard 

mij bij Cunningham als krullenjongen binnen-

gehaald. Ik had destijds niet kunnen bevroeden 

dat ik hem 20 jaar later zou opvolgen in het door 

hem opgerichte bedrijf. Ik ben niet van plan het 

roer om te gooien en een geheel nieuwe richting 

in te slaan. Gerard en ik zijn het er overigens over 

eens dat er nog ruimte is voor groei van onze on-

derneming en daarom zullen wij beiden in eerste 

instantie onze aandacht richten op het aantrek-

ken van nieuw talent.” 

Context International
Het feest ter ere van het 10-jarig bestaan op 

landgoed Te Werve Buiten werd door een groot 

aantal genodigden uit de markt bijgewoond. 

Tijdens zijn dankwoord gaf Gerard Böttcher aan 

erkentelijk te zijn voor de steun en het vertrou-

wen die hij vanaf de oprichting van zijn bedrijf 

heeft ondervonden. Hij gebruikte het moment 

ook om een aantal buitenlandse collega’s uit het 

netwerk van Context International, die speciaal 

voor deze gelegenheid naar Nederland waren 

overgekomen, voor te stellen.

Michael Blonk neemt per 1 september a.s. de taken van 
Gerard Böttcher over als Managing Partner van Context. 
(foto ZZindi Corporate Communicatie)

ANNEMARIE SCHOUW IN FERMA BOARD

Tijdens de General Assembly van de Federation 

of European Risk Management Associations 

(FERMA) die eind juni in Brussel plaatsvond, is 

voormalig NARIM-voorzitter Annemarie Schouw 

benoemd tot lid van het bestuur van de FERMA. 

Zij volgt NARIM-bestuurslid Ralph Mulder op 

die gedurende twee bestuurstermijnen deel uit-

maakte van de FERMA Board. Binnen FERMA zijn 

21 risk management associaties uit 20 Europese 

landen vertegenwoordigd. Het bestuur bestaat 

uit 12 leden die uit 10 landen afkomstig zijn.

Annemarie - die 8 jaar bestuurslid van NARIM 

was, waarvan 6 jaar NARIM-voorzitter - over haar 

benoeming: “Ik ben er ongelooflijk trots op dat 

ik NARIM in Europees verband mag vertegen-

woordigen. Zo kunnen we de Nederlandse noot 

blijven laten horen. Opbouwend en naar buiten 

gericht om zo gemeenschappelijk draagvlak 

te creëren voor thema’s die ons in Europees 

verband raken. Hierbij draait het om communi-

catie, informatie delen en samenwerking. Dat zijn 

voor mij wel kernpunten. Daarnaast vind ik het 

belangrijk om ons vakgebied steeds verder te 

professionaliseren onder andere door middel van 

opleidingen (RIMAP) en Seminars.” De porte-

feuilles zijn momenteel nog verdeeld onder de 

bestaande bestuursleden. Het is nog niet bekend 

welke portefeuille Annemarie zal oppakken.

Benoemingen tijdens General Assembly
Naast Annemarie zijn tijdens de General As-

sembly drie andere bestuursleden benoemd, 

te weten Anders Esbjörnsson (herbenoeming), 

Charlotte Hedemark Hancke (herbenoeming) en 

Valentina Paduano.

Ook werd de nieuwe FERMA-voorzitter gekozen 

tijdens de General Assembly: Dirk Wegener, Glo-

bal Head of Corporate Insurance bij de Deutsche 

Bank Group en lid van de German Risk Manage-

ment Association GVNW. Wegener, die momen-

teel vicevoorzitter is, zal tijdens het FERMA Risk 

Management Forum in november de voorzit-

tershamer overnemen van de huidige voorzitter 

Jo Willaert.

Van links naar rechts: aftredend FERMA-bestuurslid Ralph 
Mulder, Annemarie Schouw, NARIM-voorzitter Adri van 
der Waart.

- Advertorial - 

Trition 
ontzorgt met 
technisch geïnnoveerd 
droogapparatuur

Waterschade in de keuken of badkamer? De drogers van 
Trition zijn binnen 24 uur ter plekke en weten reguliere wa-
terschades in 97% van de gevallen binnen twee weken op 
te lossen. Trition is het allereerste bedrijf in Nederland dat 
grootschalig investeerde in de IR/condenstechniek voor haar 
dienst droogtechniek wat niet onopgemerkt bleef! De specia-
list bij vocht-en waterproblematiek werkt continu aan techni-
sche verbeteringen om effectief, kort en kostenbesparend te 
kunnen drogen. 

Speciaal ontwikkelde droger
Waterschade zorgt niet alleen voor overlast, maar resulteert 
vaak ook in vervolgschade aan de ruimte of in het pand. 
Snel drogen is dus van belang. Trition heeft daarvoor deze 
IR/condensdroger doorontwikkeld waardoor het rendement 
wordt verbeterd. Bijkomend voordeel van deze drogers is het 
gebruik van multifunctionele uitblaasmonden die de lucht-
stromen doelgericht sturen naar specifieke schadegebieden. 
Dat verhoogt de effectiviteit van het droogproces, verkort de 
droogtijden en drukt het uiteindelijke totaalaantal kosten van 
de waterschade. 

Technische voorsprong
Naast de multifunctionele uitblaasmonden, bevatten de 
drogers van Trition een aantal technische innovaties die het 
rendement en de capaciteit van de machine verhogen. De 
condenstechniek bijvoorbeeld combineert niet alleen een laag 

energieverbruik met een hoog luchtvolume, maar verhoogt 
ook de droogcapaciteit. Een aanpassing van het condensblok 
zorgt er bovendien voor dat het condenswater sneller afge-
voerd wordt. Een IR-verwarmingselement met aan/uit-scha-
kelaar laat de droger tot slot ook bij afwijkende temperaturen 
optimaal functioneren. 

Expertise en snelheid
Door haar droogapparatuur steeds door te ontwikkelen kan 
Trition inmiddels in 97% van de gevallen een pand droog 
opleveren  binnen twee weken na een reguliere waterschade. 
Tijdens het droogproces vervullen onze experts de sleutel-
rol. Zij ontzorgen zodanig dat klanten spreken van minimale 
overlast en optimale schadereductie. Daar komt nog bij dat zij 
7 dagen per week stand-by staan en binnen 24 uur ter plaatse 
kunnen zijn.  

Een specifieke behoefte 
Uiteraard zien wij als Trition onszelf als onderdeel van de 
markt en staan wij open voor input van droogspecialisten. 
Een specifieke behoefte voorzien wij namelijk graag van een 
passende oplossing. Daarom: voor al uw droogvraagstukken 
kunt u 24/7 bij Trition terecht.

24/7 servicenummer: 0800 - 874 84 66 
www.trition.nl
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Huidige situatie 
Op grond van het huidige artikel 3:305a BW kan een 
collectieve belangenorganisatie een rechtsvordering 
instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige 
belangen van andere personen, voor zover zij deze be-
langen ingevolge haar statuten behartigt. Hoewel een 
dergelijke belangenorganisatie een verklaring voor 
recht kan vorderen dat de aangesproken partij aanspra-
kelijk is voor de door hem veroorzaakte schade, staat lid 
3 van dit artikel eraan in de weg dat ook een vordering 
tot schadevergoeding wordt ingesteld.

Weliswaar is het mogelijk om een tussen een collectieve 
belangenorganisatie en de aangesproken partij getrof-
fen schikking door de rechter algemeen verbindend te 
laten verklaren, maar als het niet lukt om een schikking 
te bereiken of de aangesproken partij eenvoudigweg 
niet bereid is om te schikken, ontbreekt het op dit mo-
ment aan een ‘stok achter de deur’ om de aangesproken 
partij ook daadwerkelijk tot een schikking te bewegen. 
Het gevolg is dat de individuele gedupeerden in zo’n 
geval alsnog een aparte procedure zullen moeten star-
ten om hun schade vergoed te krijgen. De drempel om 
een dergelijke procedure te starten kan echter hoog zijn, 
zeker als de door de individuele gedupeerden geleden 
schade relatief beperkt is (de zogeheten ‘strooischades’), 
met als gevolg dat de schadeveroorzakende partij de 
dans ontspringt. 

WAMCA in vogelvlucht
De WAMCA voorziet wel in de mogelijkheid tot het in-
stellen van een collectieve schadevergoedingsactie en 
biedt daarmee wel voornoemde ‘stok achter de deur’. Te-
gelijkertijd beoogt deze wet schikken aantrekkelijker te 
maken door verbetering van de kwaliteit van collectieve 
belangenorganisaties (onder meer door aanscherping 
van de ontvankelijkheidseisen), een betere coördinatie 
van collectieve procedures (onder meer door de aan-
wijzing van één Exclusieve Belangenbehartiger die als 
woordvoerder namens alle gedupeerden en overige be-
langenorganisaties optreedt) en meer finaliteit. 

Verder moet de collectieve actie een voldoende nauwe 
band hebben met de Nederlandse rechtssfeer (de zo-
geheten scope rule). Van een voldoende nauwe band 
is sprake wanneer (i) het merendeel van de gedupeer-
den zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft, (ii) de 

aangesproken partij gevestigd is in Nederland én bijko-
mende omstandigheden wijzen op voldoende verbon-
denheid met de Nederlandse rechtssfeer; of (iii) de ge-
beurtenis waarop de rechtsvordering betrekking heeft, 
in Nederland heeft plaatsgevonden.

De door de rechter vastgestelde collectieve schadeaf-
wikkeling is in beginsel verbindend voor alle in Neder-
land wonende gedupeerden die niet hebben ge-optout, 
alsmede voor alle niet in Nederland wonende gedupeer-
den die met de behartiging van hun belangen hebben 
ingestemd. 

De WAMCA is van toepassing op collectieve acties die 
zijn ingesteld op of na de datum van inwerkingtreding 
van de wet en die betrekking hebben op gebeurtenis-
sen die hebben plaatsgevonden op of na 15 novem-
ber 2016. De datum van inwerkingtreding moet nog 
worden vastgesteld, maar dit zal vermoedelijk later dit 
jaar zijn.

Tot slot
Blijkens de memorie van toelichting heeft de WAMCA tot 
doel een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling 
van massaschade te bevorderen. Daarbij is gestreefd 
naar een balans tussen het belang van gedupeerden om 
hun rechten te kunnen verwezenlijken en het belang 
van aangesproken partijen om beschermd te worden 
tegen ongefundeerde of lichtvaardige massaclaims. 

Of dit doel daadwerkelijk zal worden bereikt, zal moeten 
blijken. Nu het ook mogelijk wordt om in een collectieve 
actie schadevergoeding te vorderen, beschikken belan-
genorganisaties in ieder geval over een belangrijke ‘stok 
achter de deur’ om de aangesproken partij tot een schik-
king te bewegen. Aangesproken partijen zullen op hun 
beurt vooral baat hebben bij de aangescherpte ontvan-
kelijkheidseisen voor belangenorganisaties en een vast 
aanspreekpunt in de vorm van de Exclusieve Belangen-
behartiger.

Ook is op dit moment nog niet goed te zeggen of deze 
wet tot meer collectieve acties zal gaan leiden. De aan-
vankelijke angst voor ‘Amerikaanse toestanden’ en een 
aanzuigende werking op buitenlandse belangenorgani-
saties lijkt met de huidige scope rule in ieder geval voor 
een belangrijk deel beteugeld.

De nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie: 

een welkome ‘stok achter de deur’ of een doos van Pandora?

Op 19 maart 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie’ (WAMCA) aangenomen. Deze wet 

maakt het onder meer mogelijk om in een collectieve actie schadevergoeding te vorderen, iets wat op dit moment nog niet kan. 

Door Maurits Oudenaarden
Kennedy Van der Laan

Polygon is goed voorbereid op 
grootschalige en complexe schades. 
Wij weten dat er snel gereageerd moet 
worden en zijn ervaren in het herstel van 
complexe (industriële) schade.

Wij helpen u graag bij het herstel en zijn
24/7 bereikbaar via 0800 - 68 68 377

• Altijd voldoende apparatuur beschikbaar
• Calamiteitenteam snel ter plaatse
• Wereldwijd netwerk van specialisten
• 60 jaar ervaring in schadeherstel
• Bedrijfscontinuïteit gewaarborgd

GROOTSCHALIGE EN 
COMPLEXE SCHADE

Al
w

ay
s B

y 
Yo

ur
 S

id
e.

Polygon beperkt en beheerst de 
gevolgen van water, brand en klimaat.
www.polygongroup.com/nl
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BosBoon
Expertise

WWW.BOSBOON.NL

Landelijke dekking en 
internationale samenwerking 
voor expertises t.b.v.:

■ AANSPRAKELIJKHEID
■ CAR/EAR
■ BRAND / PROPERTY / TAXATIES / 
   VOOROPNAME
■ MARINE
■ TRANSPORT
■ PERSONENSCHADE

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

BosBoon Expertise Rotterdam
E info@bosboon.nl

BosBoon Expertise Heerenveen
T +31 (0)513 - 20 10 90
E info@bosboon.nl

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

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

RECONDITIONERING

Drogen, ook onder tijdsdruk
Na zo’n tien jaar dienstverband bij een reconditioneringsbedrijf startte Joost Rozestraten in 2007 als éénpitter zijn eigen 

bedrijf Droogspecialist, waarin hij zich toelegde op droogtechnieken. Zijn motto: service maakt het verschil. En zo groeide 

hij uit tot een klein, in droogtechniek gespecialiseerd bureau dat service hoog in het vaandel heeft. Eind van het jaar 

bereikt het bedrijf een mijlpaal: oplevering van een eigen, splinternieuw pand. Iets wat samenvalt met het 12,5 jarig 

jubileum van de onderneming.

Joost begon zijn onderneming met niets. Totaal niets. Hij 

had slechts enkele droogmachines die hij verhuurde en 

werkte aanvankelijk vanuit een garagebox. Naast de verhuur 

van apparatuur bood hij zijn diensten aan op het gebied van 

drogen, verwarmen, ventileren en vochtmeten, waaron-

der advies over droogtechnieken. De eerste jaren werd alle 

winst in het bedrijf geïnvesteerd. Zo werden er steeds meer 

machines aangeschaft. Van lieverlee werd ook de locatie 

steeds professioneler. De garagebox werd vervangen door 

een schuur. De schuur door een loods. En inmiddels heeft 

hij in Bodegraven de beschikking over een kantoorruimte, 

een werkplaats en meerdere magazijnen. Toch is die ruimte 

nog niet voldoende. Het eigen pand telt dan ook 900 m2 

bedrijfsruimte en 250 m2 kantoorruimte. Die ruimte hebben 

ze wel nodig, want de loodsen staan vol apparatuur, varië-

rend van bouwdrogers, absorptiedrogers, ventilatoren tot 

heaters. 

Nieuwe producten
In de loop der jaren heeft Droogspecialist diverse producten 

ontwikkeld en ontworpen. Denk aan grote droogmachines 

met enorme capaciteit. Waren die voorheen alleen geschikt 

voor gebruik in overdekte situaties, nu zijn ze zodanig ge-

prepareerd dat ze multifunctioneel inzetbaar en gemakke-

lijk bedienbaar zijn. Robuust en degelijk. 

Om de snelheid te verhogen zijn sommige apparaten bo-

vendien al standaard in aanhangwagens of containers ver-

pakt, zodat ze zo in bijvoorbeeld het ruim van een schip ge-

takeld kunnen worden. Dit plug-and-play-principe verhoogt 

de snelheid. Want ook dat is een van de bijzondere eigen-

schappen van het bedrijf. Klanten worden direct te woord 

gestaan, omdat ze bijna altijd Joost zelf aan de lijn krijgen. 

Zo kan hij direct de intake verzorgen. Op basis van die intake 

schat hij de urgentie in en wat een bedrijf nodig heeft qua 

apparatuur. 

Machines in eigen beheer
Alle machines hebben ze inmiddels in eigen beheer. De ei-

gen servicemonteur zorgt voor reparaties en onderhoud. 

“Daardoor staan onze apparaten altijd klaar voor de ver-

huur”, vertelt Joost. “Mensen kunnen er bovendien op re-

kenen dat er voldoende machines op voorraad staan. Naast 

de machines leveren we natuurlijk de complete dienst erbij. 

Zorgen dat er advies op locatie gegeven wordt. Zo krijgt de 

klant de best bij de situatie passende droogtechniek aange-

boden.”

Draadloos meetsysteem
Ook qua technische ontwikkelingen heeft de onderneming 

niet stilgestaan. Een van de laatste technische snufjes is vrij 

uniek in de markt: een meetsysteem waarmee zonder inter-

netverbinding toch temperatuur en luchtvochtigheid op 

afstand afgelezen kan worden. Een mooie oplossing voor 

bijvoorbeeld bouwplaatsen of fabrieken zonder WIFI. “Het 

enige wat we nodig hebben is stroom en ook daar kunnen 

we zelf voor zorgen”, besluit Joost. 

Eind van het jaar wordt de 
nieuwbouw van Droogspecialist 
opgeleverd.

Drogen onder tijdsdruk

Enkele weken geleden, tijdens de vierdaagse van Nijmegen, was de leiding van een 
sprinkler in een leegstaand pand geknapt. Een gigantisch oppervlakte van het pand 
stond blank. De opdrachtgever kende Droogspecialist van een eerdere klus en nam di-
rect contact op. Droogspecialist stond voor een enorme uitdaging, want de melding 
kwam op vrijdag binnen en enkele dagen later, op woensdag, moest het pand opgele-
verd worden. Joost stuurde direct twee auto’s en een aanhangwagen vol met apparatuur 
naar de getroffen locatie. Ter plekke moest de benodigde stroomvoorziening ook nog 
aangelegd worden, omdat er geen stopcontacten aanwezig waren. Ook dit verzorgde 
Droogspecialist. Met 20 droogmachines en 40 ventilatoren wisten ze de klus in vijf da-
gen te klaren. Toch maar mooi een dag voordat het pand opgeleverd moest worden. 
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Gerard Böttcher draagt per 1 sep-
tember a.s. zijn taken als Managing 
Partner van expertisebureau Context 
over aan Michael Blonk. Dit maakte 
hij bekend tijdens het feest ter ere 
van het 10-jarig bestaan op land-
goed Te Werve Buiten. Blonk, die 20 jaar in het 
vak zit, werd unaniem door de aandeelhouders 
aangewezen als zijn opvolger. 

De directie van Fully In Control is 
uitgebreid met de komst van Drs. 
G.A.M. Haisma als directeur en 
partner. Geert Haisma is een van de 
grondleggers van risicomanage-
ment in Nederland en heeft meer 
dan 25 jaar ervaring met de implementatie van 
risicomanagement bij honderden bedrijven en 
overheidsorganisaties. 

Per 1 juni jl. is Friso Jacobs (foto) in 
dienst getreden als schade-expert bij 
de Lengkeek vestiging in Eindho-
ven.  Friso is een generalist met de 
nadruk op inhoud schaden. Hermen 
Troost trad per 15 juni als bouw-
kundig schade-expert in dienst bij de Lengkeek 
vestiging in Zwolle. Beide heren zijn ervaren 
schade-experts.
 
Per 1 juli jl. is het team van Beer ad-
vocaten versterkt met twee ervaren 
advocaten, Karen Jelsma (foto) en 
Laura-Jean van de Ven. Beiden 
werkten voor advocatenkantoor Ho-
gan Lovells Amsterdam  en hebben 
zich daar gespecialiseerd in productaansprake-
lijkheid.
Karen en Laura-Jean zullen hun ruime ervaring 
daarin voortaan inzetten voor slachtoffers van 
personenschade en hun nabestaanden. Daar-
naast zullen zij zich uiteraard ook bezighouden 
met andere aandachtsgebieden op het gebied 
van personenschade, zoals medische aanspra-
kelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en 
verkeersongevallen. 

Op 17 juni tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de VNAB is 
Daniel de Swaan met unanieme 
goedkeuring toegetreden tot het 
Bestuur van de VNAB. Daniel volgt 
hiermee Onno Paymans op die de afgelopen 
zeven jaar VNAB Bestuurslid was. Daniel de 
Swaan is sinds 2005 werkzaam binnen Meijers 
Assurantiën en per 1 februari 2019 de nieuwe 
CEO van Meijers.

Met ingang van 1 
oktober aanstaande 
wordt Paul van Beek 
benoemd tot Internati-
onal Technical Director 
bij AREPA Benelux B.V. Jesse van Leersum 
gaat onderdeel uitmaken van het Nederlandse 
managementteam en wordt benoemd tot Tech-
nical Operational Director.

SCHADETRANSFERSSCHADETRANSFERSAGENDA

Maandag 2 september 
• Certified Fraud Examiner (CFE), IMF 
Academy, Amsterdam
• Workshop Neuropsychologisch onder-
zoek, Letselopleidingen, Utrecht

Dinsdag 3 september 
• BBQ en Seminar ‘Kloteklanten’, 
Vanderwal&Joosten, Nieuwegein, op 
uitnodiging 
• Cursus Voortvarend Mensgericht Behande-
len van Complexe Letselschaden, Letseloplei-
dingen, Utrecht

Donderdag 5 september 
• Methode voor de classificatie van geconsta-
teerde gebreken, afwijkingen en defecten, 
Scios, Mikrocentrum Veldhoven 
• Seminar Actualiteiten Aansprakelijkheid in 
de Bouw, Kennedy van der Laan, Amsterdam 
• Viering eerste lustrum, VanNiekerkCieremans 
Advocaten, Witte Huis, Rotterdam 

Zaterdag 7 september 
• Les Rendez-Vous de Septembre (7 t/m 12 
september), Monte Carlo

Maandag 9 september 
• Beursborrel Dirkzwager Legal & Tax, VNAB 
Kenniscentrum, Rotterdam 

Woensdag 11 september 
• Aanvang Specialisatieopleiding Gerechtelijk 
Deskundige leerlijn 20, Universiteit van Leiden 

Vrijdag 13 september 
• Aanvang opleiding schadebehandelaar 
(7-daags), opleidingscentrum DFO, Hoevelaken

Maandag 16 september 
• Certified Data Protection Officer (CDPO), IMF 
Academy
• 2 daagse cursus Relatiegericht telefone-
ren, Letselopleidingen, Utrecht
• NFPA Sprinklertraining (5-daags), Johannes-
burg, Zuid Afrika

Dinsdag 17 september 
• Voorlichting opleiding herstelcoaching, 
Letselopleidingen, Utrecht

Woensdag 18 september 
• ISO 31000 Risicomanagement,  IMF 
Academy, Utrecht   

Donderdag 19 september 
• Anti-Fraude Professional,  IMF Academy, 
Schriftelijk

Maandag 23 september 
• Basiscurcus Brandveiligheid, Brandpreventie 
Academy, Echteld 
• Cursus Netwerken kun je leren, Letsel-
opleidingen, Utrecht

Woensdag 25 september 
• FRAUDtalks, Amsterdam

Donderdag 26 september 
• Letselvrouwen, Hofmans Letselschade, 
Amsterdam, op uitnodiging 

Maandag 7 oktober 
• Certified Fraud Examiner (CFE), IMF 
Academy, Brussel 

Donderdag 17 oktober 
• Anti-Fraude Professional, IMF 
Academy, Schriftelijk

Zie verder www.schade-magazine.nl/agenda. U kunt uw evenementen en opleidingen aanmelden 
voor opname in de agenda door een e-mail te sturen aan redactie@schade-magazine.nl (de redactie 
behoudt zich het recht voor aangemelde evenementen niet op te nemen; aan opname in deze 
agenda zijn geen kosten verbonden).

Verbrugge zijn compagnons geworden door 
per 1 juli Injuriam Expertise te starten. De drie 
heren hebben jarenlange ervaring opgedaan in 
de letselschadebranche, onder andere als letsel-
schaderegelaar bij GRM-expertise.

Roel Cuijpers is per 1 juli jl. alge-
meen directeur van ArdoSZ, de 
arbodienst binnen de Acture Groep. 
De 31-jarige Cuijpers is zeven jaar 
geleden bij de Acture Groep begon-
nen als junior casemanager en heeft in 2017 de 
kans gekregen om ArdoSZ op te gaan starten. 
ArdoSZ is inmiddels een volwaardige arbodienst 
en sinds kort ook opleidingsinstelling voor 
bedrijfsartsen.

Voormalig eigenaar van BOS Reconditionering 
Hans Snoek is per 1 juli bij reconditioneerder 
Polygon gestart als projectleider voor de Poly-
gon vestiging in Oldenzaal. Tegelijkertijd blijft 
hij verantwoordelijk voor zijn eigen vestiging 
in Hengelo die is overgenomen door Polygon. 
Toekomstige schades van BOS zullen dan ook 
door Polygon worden opgepakt.

Per 1 juli jl. heeft Zurich 
Insurance zijn team 
versterkt met Jeroen 
Vermaas als Underwri-
ting Manager Property 
& Engeneering en Raf Duyver als Underwri-
ting Manager Financial Lines. Jeroen Vermaas 
was ruim 9 jaar lang verbonden aan het AIG 
Property-team. Raf Duyver heeft bijna zeven jaar 
bij Aon gewerkt waaronder als Broker Financial 
Lines. 

Peter Brussel is door de ledenraad 
voor een tweede termijn unaniem 
herbenoemd als voorzitter van 
FOCWA, de brancheorganisatie van 
schadeherstelbedrijven. Naast het 
voorzitterschap van FOCWA bekleedt Brussel 
ook bestuurlijke functies bij HISWA Vereniging 
en VVV Nederland bv.

Per 1 juli 2019 traden Angelo van 
den Beemt (foto) en Niels Bramsen 
in dienst bij Lengkeek. Angelo was 
hiervoor werkzaam bij de gemeente 
Breda en heeft een hbo-bouwkunde 
achtergrond. Angelo zal zich vanuit kantoor 
Eindhoven het CVT-vak eigen gaan maken. 
Niels was werkzaam bij Octa Advies en heeft 
ook een hbo-bouwkunde achtergrond. Niels zal 
als schade-expert CVT werkzaam zijn vanaf het 
kantoor in Zwolle.

Frank Koeken is per 1 augustus jl. 
vertrokken als algemeen directeur 
bij Zicht, het intermediaire bedrijf 
van NN Group. Tot een nieuwe 
directeur is benoemd, worden zijn 
werkzaamheden waargenomen door financieel 
directeur Onno Bos. Koeken was sinds 2006 
werkzaam voor Zicht.

Jos Keijsper stopt als personenscha-
de expert. Jos heeft totaal 18 jaar 
als personenschade expert in de bui-
tendienst gewerkt waarvan 11 jaar 
voor Sedgwick. Hij kiest nu voor een 
carrière als belangenbehartiger en 
begint per 1 september als zzp-er bij Compensa!

Harmen Ettema is de nieuwe 
CFRO van de Vereende. Ettema was 
hiervoor CFRO van verzekerings-
maatschappij Nationale Borg en 
van Energiebeurs APX. Hij heeft een 
ruime ervaring in diverse financiële 
functies met een focus op managementinforma-
tie, risicomanagement en informatisering.

Tijdens de General Assembly van 
de Federation of European Risk 
Management Associations (FERMA) 
die eind juni in Brussel plaatsvond, is 
voormalig NARIM-voorzitter 
Annemarie Schouw benoemd 
tot lid van het bestuur van de FERMA. Zij volgt 
NARIM-bestuurslid Ralph Mulder op die gedu-
rende twee bestuurstermijnen deel uitmaakte 
van de FERMA Board. 

Advocatenkantoor 
Kennedy Van der Laan 
(KVdL) heeft per 1 juli 
Maurits Oudenaar-
den en Peter Kramer 
benoemd tot counsel. 
Hiermee verstevigt de sectie Verzekeringen en 
Aansprakelijkheid (V&A) het senior kader dat 
inmiddels 6 partners en 2 counsels telt. Maurits 
en Peter zijn beiden sinds 2008 werkzaam als 
advocaat op de sectie V&A van KVdL.
Maurits Oudenaarden is gespecialiseerd in tech-
nische schades, zoals bouwschades, brandscha-
des en productaansprakelijkheidsclaims. Peter 
Kramer is een expert op het gebied van Financial 
Lines-verzekeringen. 
 
Minister Hoekstra van Financiën 
heeft David Voetelink benoemd 
tot lid van de raad van toezicht (rvt) 
van de Autoriteit Financiële Mark-
ten (AFM). De benoeming is per 15 
juli 2019 en geldt voor een periode 
van 4 jaar. Rob Becker heeft per 15 juli de rvt 
verlaten. Naast David Voetelink bestaat de rvt uit 
Martin van Rijn (voorzitter), Willemijn van Dolen 
en Wendy de Jong. Het proces van invulling van 
de vacature voor het vijfde rvt-lid loopt nog.

Het team van Calamitijdelijk is per 
1 juli uitgebreid met Julia Karssen. 
Julia heeft gewerkt als inkoper in 
de zorg en is consultant geweest 
bij een recruitmentbureau.  De 
komende tijd zal zij het officeteam 
versterken en werken aan een verdere uitbrei-
ding van het netwerk binnen Calamitijdelijk.

In memoriam

Op 25 juni 2019 is Cees Bol op 80-jarige leeftijd overleden. Hij heeft een prominente rol 

gespeeld binnen de Nederlandse verzekeringswereld. Al tijdens zijn rechtenstudie is Cees 

Bol gaan werken bij Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht. In 1982 stapte hij over van 

Westland/Utrecht Hypotheekbank naar De Goudse. Hij beëindigde zijn loopbaan in 2002, 

toen hij afscheid nam als voorzitter van de Raad van Bestuur van De Goudse. Hij heeft in 

die functie altijd een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de belangen van de aandeel-

houder, de klanten, de medewerkers en het bedrijf. Ook na zijn pensionering voelde hij 

zich zeer betrokken bij De Goudse. Hij is nog een aantal jaren commissaris gebleven bij 

dochtermaatschappij De Zeeuwse.

Cees Bol was een grote vernieuwer, die De Goudse een stuk marktgerichter heeft ge-

maakt en nieuw elan heeft gebracht. Hij heeft een grote rol gespeeld bij de fusie met Tiel 

Utrecht in 2001.

NIVRE expert ir. Lian van de Ven 
trad op 1 augustus jl. in dienst bij 
Vanderwal&Joosten. Zij zal vanaf 
kantoor Eindhoven de bouwkundige 
AV/TV schades in het Zuiden van Ne-
derland regelen. Lian is afkomstig van Lengkeek 
en heeft circa 9 jaar ervaring als expert.

Igno Schings (1985) is per 1 juli jl. benoemd 
als directeur Inkomen Collectief bij 
Nationale-Nederlanden Schade & 
Inkomen, waar hij lid wordt van het 
managementteam. Igno volgt Fred 
Toussaint op die zich gaat richten 
op nieuwe strategische initiatieven 
van Nationale-Nederlanden. Igno vervulde sinds 
2009 diverse managementfuncties binnen Delta 
Lloyd en Nationale-Nederlanden. 

De FERMA (Federation of European 
Risk Management Associations) 
heeft Dirk Wegener, Global Head of 
Corporate Insurance bij de Deutsche 
Bank Group en lid van de Duitse 
risicobeheervereniging GVNW, gekozen als de 
volgende president. De verkiezing vond plaats 
op dinsdag 25 juni tijdens de eerste vergade-
ring van de nieuwe raad van FERMA die werd 
gehouden na de jaarlijkse algemene vergadering 
in Brussel.

Bob Reichenfeld, CEO van Aon’s 
Reinsurance Solutions, heeft per 1 
juli jl. afscheid genomen van Aon 
Nederland. In de afgelopen 14 jaar 
heeft Reichenfeld een sleutelrol 
vervuld in de doorontwikkeling van de herver-
zekeringstak van Aon, waarmee verzekeraars 
zich kunnen beschermen tegen grote risico’s en 
schades. Totdat de opvolger bekend is, wordt de 
portefeuille waargenomen door Andrew Secker, 
CEO Benelux & Nordic Countries van Aon’s Rein-
surance Solutions.

Ronald Dijkstra versterkt per 1 juli 
jl. de Hanselman Groep als Manager 
Brand, Claimshandling en Waarde-
bepalingen. Dijkstra keert hiermee, 
na 12 jaar te hebben gewerkt bij 
respectievelijk AREPA Inspexx en van Empel 
Inspecties en Advisering, terug naar de exper-
tisebranche, waarin hij in totaal ruim 23 jaar 
werkzaam is geweest.

Helga Jung (57), lid van de Raad van 
Bestuur van Allianz SE, treedt per 31 
december 2019 af. Renate Wagner 
(44) (foto), momenteel Chief Human 
Resources (HR) Officer bij Allianz 
SE, wordt per 1 januari 2020 benoemd tot haar 
opvolgster, onder voorbehoud van goedkeuring 
door de regelgevende instanties. Zij is sinds 1 
april 2019 Chief Public Officer bij 
Allianz SE. 

De Register-Experts Jarco van de 
Ketterij (foto), Gert Jan Vos en Cees 
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Europe bij Chubb. Jeroen heeft ruim 
twintig jaar ervaring in de financiële 
sector. Hij werkte onder andere bij 
Nationale-Nederlanden, ING en Aon. 
Zijn meest recente functie was bij RSA 
als Commercial Director Europe.

Vincent van Wing is per 
1 augustus gestart als 
Senior Accountmanager 
bij Markel. Vincent heeft 
een zeer ruime ervaring 
binnen de verzekeringsbranche waar 
hij in diverse functies bij het interme-
diair en verzekeraars heeft gewerkt. 
Vincent zal zich bij Markel onder 
meer gaan richten op het beheren en 
uitbreiden van onze volmachten.

David Knibbe zal wor-
den benoemd tot CEO 
van NN Group. David 
Knibbe, momenteel 
CEO van NN Nederland, 
volgt hiermee Lard Friese op die per 
12 augustus is afgetreden als lid en 
voorzitter van de Raad van Bestuur en 
CEO van NN Group. De benoeming 
van David Knibbe is onder voor-
behoud van goedkeuring door De 
Nederlandsche Bank. Indien goed-
gekeurd, wordt de benoeming van 
kracht op 1 oktober 2019, na kennis-
geving aan de algemene vergadering 
van NN Group op een buitengewone 
algemene vergadering (BAVA) op 26 
september 2019.

Lard Friese wordt 
benoemd tot Chief 
Executive Officer  bij 
AEGON. Hij treedt op 1 
maart 2020 in dienst als 
aankomend CEO en volgt Alex Wy-
naendts op in de aandeelhoudersver-
gadering van 15 mei 2020. Lard Friese 
is op dit moment CEO van NN Group. 
Hij heeft bijna 30 jaar ervaring in de 
financiële dienstverlening. Van 1993 
tot 2003 was hij werkzaam bij Aegon. 
Zijn voorgenomen benoeming is 
goedgekeurd door Aegon’s toezicht-
houders en heeft een positief advies 
gekregen van de ondernemingsraad.

Het Nijmeegse advies-
bureau Oostdam & 
Partners heeft Suzanne 
Wijers aangetrokken als 
senior communicatie-
adviseur. Vanaf 19 augustus versterkt 
Wijers het full-service communicatie-
bureau voor financiële organisaties 
op het gebied van conceptontwikke-
ling, content en communicatie.

Managing Director bij Ben-
jamins & Benjamins. Erwin 
volgt in die functie Willem 
Alberts op, die ruim 40 jaar 
aan Benjamins & Benja-
mins verbonden is en later dit jaar met 
pensioen gaat.  Dijkhuis werkte, met 
een uitstapje van een klein jaar naar 
Toplis Hettema, vanaf oktober 2008 bij 
Crawford & Company. Aanvankelijk als 
schade-expert en sinds december 2008 
als Manager Property.
 
Per 1 september begint 
Dave Visser als schade-
expert bij Sedgwick. Dave 
heeft een bouwkundige 
achtergrond en is sinds 
2011 werkzaam als schade-
expert. Hij heeft ruime kennis van 
bouwkundige schades opgedaan bij 
verschillende expertisebureaus. 

Per 1 augustus versterkt 
Kees Bregman als 
Register-Taxateur VRT het 
team van Lengkeek. Kees 
Bregman komt bij CED van-
daan en is van huis uit een 
bouwkundige, maar ook inventaristaxa-
ties en risico-inspecties zijn hem niet 
vreemd. Kees zal gaan opereren vanuit 
het Lengkeek kantoor in Amsterdam.

Jeroen Walraven start per 
1 september als taxateur 
bij Lengkeek. Hij was 
daarvoor ruim 20 jaar 
verbonden aan Nationale 
Nederlanden. Jeroen is 
nieuw in de schadewereld. Hij werkte 
voornamelijk in de lijfrentesfeer. Nu 
komen twee werelden bijeen: zijn oude 
verzekeringswereld en zijn interesse in 
vastgoed en waardebepalingen. 

Per 1 augustus jl. versterkt 
ingenieur Gerben-Jan 
Geertsma het Brandop-
stal-team van Lengkeek als 
bouwkundig schade-ex-
pert. Gerben-Jan is daarnaast ook actief 
als Salvage-coördinator. Gerben-Jan is 
10 jaar als bouwkundig schade-expert 
werkzaam geweest bij Crawford Drach-
ten, maar is sinds1 augustus werkzaam 
vanaf het Lengkeek kantoor in Zwolle. 

Jeroen den Tex is onlangs 
gestart als Major Accounts 
Segment Leader Benelux bij 
Chubb. Hij volgt Peter Gras-
winckel op, die recent is be-
noemd tot Segment Leader 
Major Accounts Continental 

volg ons ook op twitter en facebook: 
www.twitter.com/schademagazine

www.facebook.com/schademagazine

Voor een compleet overzicht van vacatures: www.schade-magazine.nl/vacatures

Hugo Wegbrans (52) is per 
1 juli benoemd tot Global 
Chief Broking Officer (CBO) 
bij risico- en verzekerings-
adviseur Aon. Wegbrans 
was sinds 2016 werkzaam als CBO voor 
Aon Europa, Midden-Oosten en Afrika 
(EMEA). In zijn nieuwe rol zal Wegbrans 
het Chief Broking Officer-netwerk van 
Aon wereldwijd aansturen en coördi-
neren.

Bij Sedgwick Nederland is 
personenschade-expert 
Yvette van den Bos-Brink 
aangesteld in een geheel 
nieuwe functie van Co-assurantie Ma-
nager Personenschade. Yvette, die sinds 
medio 2009 aan Sedgwick verbon-
den is, zal zich in haar nieuwe functie 
richten op zowel de commerciële als de 
operationele invulling van de Sedgwick-
propositie. 

Jeroen Middeldorp is 
gestart als Corporate 
Business Leader, Accident 
& Health (A&H) bij Chubb. 
In deze nieuwe functie zal 
Jeroen mede verantwoordelijk zijn voor 
de ontwikkeling en verdere groei van 
Chubb’s Corporate Accident & Health 
portefeuille. Ook zal hij het corporate 
team aansturen. Jeroen zal rapporte-
ren aan Stijn Réz, Manager Accident & 
Health Benelux. Jeroen (1972) heeft 25 
jaar ervaring in de verzekeringssector.  

NN Group heeft Sandra 
van Eijk (1971) benoemd 
als Chief Financial Officer 
(CFO) van Nationale-Neder-
landen Schade & Inkomen. 
Zij is op dit moment werkzaam als CFO 
bij Nationale-Nederlanden Bank. Kees 
van Kalveen, momenteel Head of Trea-
sury van NN Bank, zal de functie van 
Sandra ad interim waarnemen totdat de 
opvolger is benoemd.

Om de groei van de orga-
nisatie in goede banen te 
leiden, is de directie van 
KroonRaad BV per 1 augus-
tus 2019 uitgebreid met 
Pim Peeters (40). Samen met oprichter/
DGA Robert van den Broek vormt hij 
het directieteam. In de loop van 2019 
wordt het team nog uitgebreid met een 
3e directielid, met in portefeuille de 
taken van commercieel directeur. 
 
Erwin Dijkhuis,voorheen Manager 
Property bij Crawford & Company, is 
per 5 augustus in dienst getreden als 
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aan natuursteen en glas bieden wij een oplossing.

GLASSTONE B.V.
’t Straatje 4 F4, 8081 RN  Elburg

T  0525 - 216 050
info@glasstone.nl

GLASSTONE IS PARTNER VAN NOVANET

REPAREREN VAN ALUMINIUM EN KUNSTSTOF KOZIJNEN

HERSTELLEN VAN KEUKENS

SPOTREPAIR: SANITAIR, AANRECHTBLADEN, HOUTEN MEUBELS EN VLOEREN

GS_NOV_AdvSchademag_230x297mm.indd   1 24-07-19   14:47

24/7 alarmnummer 0900 4321 4321 

www.belfor.nl

At 
BELFOR 
we 
restore 
more 
than 
property

Of het nu water, brand- of stormschade is. Onze gedupeerden vertrouwen op 
BELFOR om hun leven, woning en bedrĳven opnieuw op te bouwen. 
We herstellen namelĳk meer dan alleen schade!
BELFOR en BELFOR Technology - uw partner voor, tĳdens en na een calamiteit. 
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SCHADE
MAGAZINE

SCHEEPVAART
Verscherpt 
acceptatiebeleid

ASSURANTIEMAKELAAR
Klantbenadering met 
grenzeloze service

EXPERTISE
Transportschade, 
geen abc’tje
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www.arepa.nl

Specialists in Technology

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 vier divisies, elk met een eigen expertise:

 AREPA Reconditionering staat voor de beredding en reconditionering van 
 techniek na calamiteiten. 
 AREPA Maintenance & Services voert reinigingswerkzaamheden 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

Technical Risk and Recovery Engineers

Specialisten in technische veiligheid
Uw aanspreekpunt bij calamiteiten

RECONDITIONERING PREVENTIEVE REINIGING INSPECTIES TRAINING & ADVIES

SCHEEPVAART & 
TRANSPORT/GOEDEREN


