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Schade aan
Sanitair?

Schade aan een bad of douchebak? Geen 
probleem! Voor het goed en onzichtbaar 
herstellen is materiaalkennis van essentieel 
belang. In ons Novanet lab zijn hiervoor 
specifieke reparatietechnieken ontwikkeld. 
Dagelijks herstellen onze gecertificeerde 
vakmensen door heel Nederland en België 
beschadigingenbeschadigingen aan sanitair, uiteenlopend van 
een scheurtje tot aan een groot gat. Benieuwd 
naar onze samenwerkingsmogelijkheden?

www.novanet.nlmobiele verkoopwagens | strandpaviljoens | 
horecabedrijven | winkels | shishabars | 
verenigingsgebouwen | etc.

dat mijn foodtruck mij 
veel vrijheid geeft.

Bijzondere objecten goed verzekerd!
Ondernemers met een foodtruck of mobiele kraam staan op 
verschillende plekken voor hun klanten klaar. Ook voor deze 
ondernemers biedt OOM Verzekeringen een naar wens samen 
te stellen pakket: de OOM Combinatiepolis.

 

Kijk op www.oombrandverzekeringen.nl 
of bel 070 353 21 60.
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De Register Expert

vanaf pagina 47

Jan van Stigt Thans, 
hoofd- en eindredacteur

INHOUD Komt een patiënt bij de dokter  

Komt een vrouw bij de dokter. Of een man, om het even. Hij of zij 
heeft iets en de arts moet er iets van vinden, iets aan doen graag. 
Vooraf sta je als patiënt al op achterstand. Het begint in de wacht-
kamer, met nadruk op het eerste deel van het woord. Eenmaal bin-
nen bij de geneesheer, spreek je hem of haar aan met een nede-
rig omhoogkijkend ‘dokter’. Die dokter heeft overigens al heel wat 
meer te stellen dan vroeger met de patiënt, want in het algemeen 
is de consument mondiger geworden en door het internet beter 
geïnformeerd. Daarop kun je ook inspelen door een ‘digitale keu-
zehulp’ te bieden, nu voor 20 maar over enkele jaren voor 100 aan-
doeningen. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Weliswaar zijn 
de ziekenhuizen verzekerd, maar fouten die aan het licht komen 
zijn noch voordelig voor de naam van de medicus in kwestie noch 
voor het instituut waaraan deze verbonden is. Hoe houd je die 
boot af? Onderzoek wijst uit dat 60% van de specialisten er afwij-
zend tegenover staat als een patiënt een gesprek wil opnemen. Als 
genoeg patiënten mondiger worden, is dit niet tegen te houden. 
De steun van de minister hebben ze in ieder geval. 

Met de zwarte doos in de operatiekamer en op video vastleggen 
van een operatie, werd deze maand geëxperimenteerd in Neder-
landse ziekenhuizen. Van lang niet alles dat fout gaat, wordt mel-
ding gemaakt. RTL Nieuws sprak van honderden niet gemelde 
overlijdens door medische fouten. Zo groot is de doofpot volgens 
de minister niet, maar tegelijkertijd bevestigt zij dat er sprake is van 
‘ondermelding’ aan de Inspectie. Dat er een GOMA is en een nieu-
we ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg’, is niet voor 
niets. Als partijen er niet uitkomen, dan vraagt bij letselgeschillen, 
zoals de scheidend PIV-voorzitter Theo Kremer vindt, een ‘fair trial’ 
om ‘equality of arms’, waarbij alles maar gewoon op tafel moet  
komen, als het niet goedschiks is, dan maar kwaadschiks. Daarin 
past de gedachte van ‘empowerment van de patiënt’. In de zin van 
macht en versterking ten opzichte van de medicus, het scheppen 
van gelijkwaardigheid. Empowerment is ook de verzelfstandiging 
die nodig is om in onze vergrijzende samenleving meer zorgtaken 
bij de burger zelf te leggen. 

Of het nu voor de medicus, de patiënt of de schadeprofessional 
is, degene die in de vorige eeuw wil blijven leven, heeft het zacht 
gezegd moeilijk. Of hard gezegd, die is door de tijd heen.

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

Jan Schrijver, hoofdredacteur

 Veterinair schade-expert Focko Zwanenburg:
“Herstellend vermogen van de natuur is enorm”

PIV neemt afscheid van Theo Kremer
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Veterinair schade-expert Focko Zwanenburg:

Herstellend vermogen 
van de natuur is enorm

Met Focko Zwanenburg (46), schade-expert en dierenarts, raak je niet snel 
uitgepraat over zijn vak. Twee vakken welbeschouwd, waarvan het accent 
gaandeweg meer op dat van agrarisch en veterinair schade-expert ligt. Nu 
besteedt hij zijn tijd nog voor 30% aan de dierenartsenpraktijk, waarvan hij 
een van de vier maten in de maatschap is. In de nabije toekomst zal hij zijn 

tijd praktisch geheel besteden aan het door hem vorig jaar opgerichte 
Heidehuizen Expertise BV. Hij is in ons land de enige expert die te-

vens dierenarts is. Zijn onafhankelijke en ongebonden werkwijze 
als expert kenmerkt zich door duidelijkheid en de praktische 

benadering.



Tel. +31 (0)172 - 46 20 26 | www.droogspecialist.nl
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Specialist in oplossingen bij 
waterschade en vochtproblemen
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Zwanenburg studeerde aan de Universiteit Utrecht in 
1996 af als dierenarts. Bij een schade aan rundvee werd 
hij door de schadelijdende partij om advies en onder-
steuning gevraagd. De desbetreffende veehouder had 
een rundvee-catastrofeverzekering. De dierenarts maak-
te kennis met de door de verzekeraar ingeschakelde 
expert, ing. Jan Rijpkema re, eigenaar van Agrotax. “Wij 
hadden op een prettige manier contact met elkaar, het 
klikte meteen. Jans specialisatie ligt op het gebied van 
gewassen, al heeft hij ook altijd expertise voor ‘levende 
have’ gedaan, waarbij hij wist wanneer hij een specialist 
in moest schakelen. Geleidelijk aan ben ik vaker door Jan 
ingeschakeld. Ik heb in de praktijk kunnen ervaren, hoe 
afwisselend en divers dit mooie 24/7 vak is, meer nog 
dan dat van dierenarts. Ik weet ’s ochtends vaak niet wat 
de dag me zal brengen. Bij agrarische expertise speelt de 
passie van mensen voor dieren of gewassen een rol. Niet 
alleen particulieren zijn emotioneel begaan met hun die-
ren. Een melkveehouder bijvoorbeeld die zich in zijn be-
roepseer voelt aangetast omdat hij zijn melk – die altijd 
van de hoogste kwaliteit is geweest – voor een bepaalde 
periode niet kan leveren aan de fabriek. Maar in een vol-
gende schade gaat het om een bedrijf in de bio-industrie, 
waar men puur zakelijk met een schade omgaat, waar 
het mogelijk om een schade gaat van duizend dieren, 
waar de waarde per dier vermenigvuldigd wordt met het 
aantal dieren. Je hebt bedrijven die veel doen aan pre-
ventie en die risico’s mijden, eigenlijk meer dan ze hoe-
ven te doen van hun verzekeraar, zonder dat ze voor dat 
surplus aan preventie premiekorting krijgen of een lager 
eigen risico. Anderzijds zijn er de, ik zal het maar noemen 
‘avontuurlijker ingestelde’, bedrijven die bedrijfsgebon-
den risico’s op een zakelijker manier benaderen en aan-
vaarden.” 

Huisdier als deel gezin
Zwanenburg vervolgt: “Weer heel wat anders zijn parti-
culieren, waarvoor een huisdier een deel van het gezin 
is. Tegenwoordig is er juridisch bij katten en honden als 
huisdier daarom geen sprake meer van een total loss 
schade. De kosten van operaties van honden en katten 
kunnen dan ook vele malen hoger zijn dan de aankoop-
prijs van een vergelijkbare hond of kat. Voor de schadelij-
der is die immers niet vergelijkbaar; tot op zekere hoogte 
gaan rechters steeds vaker hierin mee. Anderzijds kom ik 

mensen tegen die doelbewust een veel hogere schade 
opgeven dan reëel is, of waarvan je aanvoelt dat er din-
gen niet kloppen, dat zaken verdraaid worden. De infor-
matie die de patiëntenkaart van de dierenartsenpraktijk 
biedt is vaak veelzeggend. Het causale verband wordt 
nogal eens niet gevonden. Daar blijk ik goede antennes 
voor te hebben. Je voelt het gewoon. Bovendien door 
goed op te letten, haal je er in dergelijke gevallen uit dat 
de verhalen, de feiten niet kloppen, of dat de waarde die 
zij in hun hoofd hebben, wel erg afwijkt van de waarde in 
mijn idee. De opmerking “u heeft er helemaal geen ver-
stand van” is dan het zwakte bod van de schadelijdende 
partij. Men is ergens op uit en dreigt bot te vangen. Hier-
mee tactisch omgaan en zo nodig vertrouwelijk over rap-
porteren is dan de uitdaging.

Overname Agrotax
Nooit een saai moment dus in het expertisevak voor de 
dierenarts, wél volop uitdagingen. “In 2012 heb ik be-
sloten me geleidelijk aan geheel op het expertisevak te 
gaan focussen. Steeds meer stappen zijn er in die richting 
gezet inmiddels.”  Zo kon Focko Zwanenburg het bedrijf 
Agrotax Expertise & Taxatiebureau overnemen van Jan 
Rijpkema, inmiddels 72 jaar en toe aan een opvolger. 
Heidehuizen Expertise B.V. werd vorig jaar door Zwanen-
burg opgericht. In deze b.v. werd de naam en de klanten-
kring van Agrotax ingebracht, terwijl Jan Rijpkema zelf 
zijn lopende dossiers afhandelt. Nieuwe zaken worden 
uitgevoerd vanuit de nieuwe entiteit die handelt onder 
de naam ‘Heidehuizen Expertise BV / Agrotax Expertise & 
Taxatiebureau’. De markt hoeft de rijke ervaring van Rijp-
kema voorlopig nog niet te missen, want hij zal voor en 
door het nieuwe bedrijf ingeschakeld worden voor nieu-
we opdrachten. Heidehuizen Expertise werkt met een 
netwerk van in te schakelen gespecialiseerde agrarische-
experts. Heidehuizen Expertise heeft geen medewerkers 
op de loonlijst staan, maar eigenaar Zwanenburg sluit 
dat voor de toekomst niet uit. Hij heeft de opleiding tot 
register-expert volgens de NIVRE norm gevolgd en gaat 
op voor de kandidatuur RE.

SLA’s
In de nieuwe situatie is er weinig veranderd voor de re-
laties aangezien het tweemanschap Zwanenburg & Rijp-
kema ook al door Agrotax werd ingezet. Wat dat aangaat 

Niet de schade, 

maar de toedracht 

maakt ons wijzer!
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is er geen verandering. Al is wel te noemen dat vanuit 
het vorige bedrijf niet met SLA’s (service level agree-
ments) werd gewerkt en dat dit door het nieuwe bedrijf 
steeds vaker als uitgangspunt in de samenwerking met 
opdrachtgevers wordt gebruikt. Voor de planning wordt 
sinds enige tijd gebruikgemaakt van een expertisevolg-
systeem van het Nederlandse op de ‘cloud’ gebaseerde 
bedrijfssoftwarebedrijf Simplicate. Dossiers worden via 
cloudtoepassing opgeslagen conform de norm voor in-
formatiebeveiliging ISO/IEC 27001. In de toekomst kan er 
ook gedacht worden aan het op geborgde wijze online 
toegang verschaffen aan opdrachtgevers voor wat betreft 
hun dossiers. Onveranderd is dat op alle dossiers het vier-
ogen-principe wordt toegepast. 

Denkwijze expert en dierenarts
Focko Zwanenburg vindt dat het vak van dierenarts en 
van agrarisch schade-expert wat denkwijze betreft in el-
kaars verlengde liggen. “Een dierenarts is van nature ge-
conditioneerd als ‘gebreken-kijker’ en als hij erachter is 
wat eraan mankeert, zal hij er alles aan willen doen het 
gebrek te herstellen. Kortom, een dierenarts is uit de aard 
der zaak een natura-expert. En als expert vind ik, dat het 
zichzelf herstellende vermogen van de natuur enorm is. 
Daarvan moeten we zo goed mogelijk gebruikmaken. 
Zowel de schadelijdende partij als de verzekeraar kan 
daarbij gebaat zijn. Op dat zichzelf herstellende vermo-
gen van de natuur wordt lang niet altijd voldoende inge-
speeld. Ik adviseer daarom in voorkomende gevallen wel 

“Als agro-experts zijn we voor het werkaanbod afhankelijk van de seizoenen, van de 

natuur. Zoals nu, heeft er geen aardappelboer tijd om zich met claims bezig te 

houden, hij denkt maar aan een ding, die aardappelen moeten de grond in, dat had al 

lang gebeurd moeten zijn, maar het is te nat geweest. Overal waar je nu op de 

aardappelakkers kijkt zie je kippers omhoog staan; wordt er gepoot, zodat straks 

die akkers weer met aardappelplanten in bloei staan, mooi.”

e x P e RT I S e
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om niet direct de schade definitief vast te stellen, maar 
om eerst enkele schadebeperkende maatregelen te ne-
men en daarna de natuur zijn werk te laten doen.”

Casus: 12.000 euro bespaard
“Een voorbeeld. Een akkerbouwer ziet zijn perceel be-
schadigd. Op dat moment zou je een schade van 15.000 
euro kunnen bepalen. Mijn advies: schadebeperkende 
maatregelen nemen tegen 1.500 euro kosten. Mijn advies 
werd opgevolgd en na enkele maanden had het gewas 
zich prima hersteld. Aan de ondernemer werd een be-
drag van 1500 euro aan resterende schadevergoeding 
uitgekeerd plus de gemaakte kosten om de schade te be-
perken. De akkerbouwer tevreden, want die had zonder 
nieuwe aanleg, sneller dan verwacht zijn perceel voor 
productie kunnen behouden. De verzekeraar blij, want 
de schadelast was aanmerkelijk lager geworden dan in 
eerste instantie was aangegeven.”  Zwanenburg beperkt 
zich dus niet tot levende have in zijn opdrachten.

Sparringpartner
Voor het werk van expert ‘levende have’ hoef je geen 
dierenarts te zijn. “Door het volgen van de expertise-
opleidingen van het NIVRE plus de praktijkervaring, kun 
je je ook ontwikkelen tot expert met deze specialisatie. 
Bij mijn weten ben ik de enige expert ‘levende have’ die 
tevens dierenarts is. Handig is het natuurlijk wel, ik heb 
al meermalen meegemaakt dat de kennis als dierenarts 
noodzakelijk was voor mijn werk als expert; een andere 
expert had in dergelijke gevallen ongetwijfeld een die-
renarts als deskundige geraadpleegd. Ook kan het zo 
zijn dat je als expert als sparringpartner fungeert voor 
een veehouder en diens dierenarts, in de situatie dat 
de levende have van een boerenbedrijf na een schade 
weer moet worden opgebouwd. Veel van de schadege-
vallen liggen op het gebied van aansprakelijkheid, waar-
bij de dierenarts een van de beroepsgroepen is die met 
aansprakelijkheidsstellingen te maken heeft. Dan is het 
goed als je weet hoe een dierenarts denkt, als je zijn taal 
spreekt.”

Casus: paard overlijdt op operatietafel 
Een casus: een paard ligt op de operatietafel. Tijdens de 
operatie valt de beademingsapparatuur uit. De hartslag 

loopt op, het lichaam van het onder narcose zijnde dier 
protesteert en vraagt om zuurstof, maar krijgt dit niet 
toegediend. “Dan is er paniek! Alarmbellen piepen en 
waarschuwingslichtjes gaan knipperen, wat is er aan de 
hand?” De oorzaak is geen stroomuitval, want er knip-
peren waarschuwingslampjes aan het apparaat. De die-
renarts reageert door te checken of er geen blokkade in 
de toevoerslangen aanwezig is. Daaraan blijkt het niet te 
liggen. Het paard overlijdt. De dierenarts had het dier van 
de slangen kunnen afkoppelen, dan had het paard weer 
zelfstandig kunnen ademen. De medicus voelt zich schul-
dig. Hier gaat het niet om geld; er is een enorme frustra-
tie bij hem. Een gezond paard, onder narcose voor een 
routine-ingreep is komen te overlijden bij hem op tafel. 
Hoe zit het met de apparatuur die weigerde? Het beade-
mingsapparaat is twee jaar oud en heeft die twee jaar 
zonder haperen gewerkt, daar is een logboek van. Hoe 
was de oplevering van het apparaat. Er was geen service-
contract afgesloten met de leverancier. Zoals gezegd, het 
falen van het apparaat, had niet als oorzaak stroomuitval, 
maar zou dat zo zijn geweest: er was geen aggregaat be-
schikbaar voor de opvang daarvan. Er was vooraf niet vol-
doende nagedacht over hoe te handelen bij mogelijk fa-
len van het apparaat; wat ontbrak was een protocol ‘hoe 
te handelen bij…..’. De dierenarts in dezen had het paard 
moeten ontkoppelen van de apparatuur: ik heb mijn op-
drachtgevende verzekeraar geadviseerd om in dit geval 
aansprakelijkheid te erkennen. We hebben vakkundig de 
waarde getaxeerd van het luxe sportpaard en de verzeke-
raar geïnformeerd over de omvang van de schade.”

Snel, duidelijk, direct
Zijn aanpak kenmerkt zich, naar eigen zeggen, door snel-
heid, door duidelijkheid en directheid. Snelheid is be-
langrijk, “want hoe eerder wij ter plekke zijn, hoe meer 
we kunnen doen om de schade zo mogelijk te beperken, 
infectieziekten gaan vaak als een ‘lopend vuurtje’ door 
een veestapel.” Over duidelijkheid en directheid: “Ik zeg 
altijd waarop het staat en rapporteer in heldere bewoor-
ding. Dat is soms even slikken voor de ontvanger van de 
boodschap. Maar de schadelijdende partij die is daar 
naar mijn idee ook bij minder goed nieuws bij gediend. 
Weten waar je aan toe bent, betekent dat je verder kunt! 
Weten we iets niet, dan zeggen we dat ook! De opdracht-

Dierenarts is de 

‘gebreken-kijker’ 

die het gebrek wil 

herstellen, dus 

een natura-expert
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gevers stellen de directheid op prijs. Het geeft hen – in 
combinatie met adequate rapportages onzerzijds – het 
gereedschap om er met de schadelijdende partij uit te 
komen. Ik zie het overigens nooit zo dat de schadelijden-
de partij ‘zo min mogelijk’ moet krijgen. Mijn rol is die van 
onafhankelijke partij, ook al heb ik een opdrachtgever die 
me stuurt. De schadelijdende partij moet krijgen waar hij 
recht op heeft, niet meer, niet minder. Het is zelfs wel 
voorgekomen dat ik de schade hoger heb vastgesteld, 
dan de schadelijder vroeg. Bijvoorbeeld omdat ik zag dat 
er nog nota’s aan zouden komen van laboratoria, waar de 
diereigenaar in dit geval nog niet aan had gedacht. Uit er-
varing weet ik dat die nota’s na-ijlen; dan kun je ze maar 
beter direct meenemen. Dat is beter voor alle partijen. Er 
vlot mee afwerken als dat kan, geeft dat een verzekeraar 
een dossier kan sluiten.” 

Meer feedback
Zwanenburg vindt dat experts wel meer feedback van de 
verzekeraar op uitgevoerde opdrachten mogen ontvan-

gen. “Het is een beetje de wereld van ‘geen bericht, goed 
bericht’. Als je niets hoort, als je facturen betaald worden, 
en nieuwe opdrachten volgen, dan heb je je werk goed 
gedaan dus. Niet dat ik op complimenten zit te wachten 
– alhoewel het voor iedereen leuk is er af en toe een te 
krijgen – maar van positieve feedback kun je leren, wat 
dan op de langere termijn ook weer in het belang is van 
de feedbackgever. Daar valt in de samenwerking tussen 
schadebehandelaars van de verzekeraar en de ingescha-
kelde experts nog winst te boeken. Al begrijp ik dat ze er 
niet altijd tijd voor zullen hebben, omdat ik ervaar dat 
de werkdruk bij de meeste schadebehandelaars die ons 
inschakelen hoog is.” Feedback komt er binnenkort wel 
naar aanleiding van de eerste audits, voortvloeiend uit 
de SLA’s die zijn overeengekomen met opdrachtgevers. 
Zwanenburg: “Het auditrapport zal belangstellend wor-
den gelezen, toch gaat er niets boven goede signalen 
van de werkvloer, kritiek is het beste advies: boter bij de 
vis.” <

Door ook positieve 

feedback tussen 

schade-

behandelaar en 

expert is winst 

te boeken
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PIV neemt afscheid 
van Theo Kremer

Op zijn 65e verjaardag heeft 
mr. F. Theo Kremer een punt 
gezet achter zijn indrukwekkende 
loopbaan in het verzekeringswezen. 
Kremer was achttien jaar lang, 
sinds de oprichting ervan in 1998, 
directeur van de Stichting 
Personenschade Instituut van 
Verzekeraars (PIV).
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We hadden naar 

het Engelse model 

kunnen afglijden

Zijn afscheid is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Een 
groot gezelschap familieleden, vrienden, collega’s en 
oud-collega’s, vertegenwoordigers van verzekerings-
maatschappijen, betrokkenen uit de letselschadebran-
che en overige belangstellenden waren op dinsdag 24 
mei 2016 naar de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte 
in Den Haag gekomen, voor een bijzonder miniseminar 
en aansluitend een feestelijke receptie. Het afscheids-
seminar, onder leiding van voormalig hockeyinternatio-
nal, nu radiopresentator Tom van ’t Hek, kende een pro-
gramma van zes sprekers: namens de wetenschap, de 
advocatuur, de verzekeraars en het bestuur van het PIV, 
met een onaangekondigde spreker ertussendoor en een 
slotwoord van Kremer zelf.

Wetenschap
De eerste spreker tijdens het afscheidsseminar was prof. 
mr. Siewert Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Zijn bijdrage had 
de vorm van een vierluik, over Theo als wetenschapper, 
de wetenschap over Theo, de wetenschap zonder Theo 
en de mens Theo. Voor het eerste luik, Theo als weten-
schapper, verwees Lindenbergh vanzelfsprekend naar 
Kremers promotie aan de EUR in 1987 op grond van zijn 
proefschrift over het indemniteitsprincipe. De weten-
schap over Theo, het tweede luik, betrof het onderzoek 
‘The Personal Injury Claims Process: Comparing Legal 
Cultures’, waarvoor Kremer was geïnterviewd. In dit on-
derzoek werden de systemen voor letselschadebehan-
deling in Nederland, Noorwegen en Engeland verge-
leken, met als resultaat dat Nederland heel behoorlijk 
scoorde. “We hadden naar het Engelse model kunnen af-
glijden”, aldus Lindenbergh, “maar 1998, het jaar waarin 
het PIV werd opgericht, is in dat verband cruciaal geble-
ken!” Nu de wetenschap het zonder Theo moet stellen, 
het derde luik, zal hij worden gemist, aldus Lindenbergh, 
“als een binder, overal gerespecteerd, met oog voor ‘de 
markt’ en voor ieders belangen.” Het vierde luik, de mens 
Theo, vulde Lindenbergh in met de afbeeldingen die hij 
vond door te googelen op de combinaties van de naam 
Theo Kremer met ‘wetenschapper’, ‘vrienden’, ‘vriendin-
nen’, ‘voetbal’, ‘culinair’, ‘wijn’ en ‘vogels’. Hij sloot af met 
een citaat van Johan Cruijff dat over Theo zou kunnen 
gaan: “In zekere zin is hij waarschijnlijk onsterfelijk.”

Ridder
De tweede spreker in Sociëteit De Witte stond niet in het 
programma vermeld, omdat zijn komst en boodschap 
voor Kremer zorgvuldig geheim moesten blijven. De bur-
gemeester van Kremers woonplaats Rijswijk, Michel Be-
zuijen, kwam immers melden dat het de koning had be-
haagd Theo Kremer te benoemen tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. In zijn toespraak refereerde Bezuijen 
aan tal van verdiensten van Theo, waaronder natuurlijk 
zijn werk voor het PIV, waarin hij zich in het bijzonder 
jarenlang heeft ingezet om een verbinding tot stand te 
brengen tussen de verzekeraars en de slachtoffers en 
hun belangenbehartigers. “Daarbij maakte hij zich vooral 
sterk voor de verbetering van de positie van letselscha-
deslachtoffers”, aldus Michel Bezuijen. Hij noemde on-
der meer de letselschadedatabank, de PIV-opleidingen, 
de PIV-audits, het PIV-keurmerk, de onderzoeken naar 
varianten van vergoedingssystemen voor verkeersscha-
den en de onderzoeken naar procedurele normeringen, 
met de GBL en de GOMA als resultaten daarvan. Bezuijen 
refereerde verder aan de totstandkoming van het Wets-
voorstel Vergoeding Affectieschade, de totstandkoming 
van de Wmo-overeenkomst Regres tussen de VNG en het 
Verbond van Verzekeraars en Kremers werk als voorzitter 
van de Juridische Commissie Schade van het Verbond. 
Vanzelfsprekend kreeg Theo Kremer gelegenheid op dit 
alles te reageren, waarbij hij zijn opvattingen over het ko-
ningshuis en zijn sympathie voor de republikeinse zaak 
liet blijken, “maar met deze onderscheiding ben ik wel 
heel blij!” zei hij. “Toch wil ik de eerste zijn om het deel 
dat voor mijn werk is bedoeld – en ik denk dat ik een flink 
deel van deze onderscheiding aan mijn professionele ac-
tiviteiten bij het PIV heb te danken – op te dragen aan 
mijn staf, mijn bestuur, mijn raad van advies en iedereen 
in deze zaal die met mij heeft meegewerkt om het letsel-
schaderegelingsniveau in Nederland te verhogen. Dank 
u wel daarvoor.”

Advocatuur
Mr. Geertruid van Wassenaer, voorzitter van de Vereni-
ging van Letselschadeadvocaten (LSA), vertegenwoor-
digde de advocatuur tijdens het miniseminar. Zij ging in 
op haar ( jarenlange) dialoog met Theo in tal van over-
legstructuren en op congressen en symposia. Zij karak-

Siewert Lindenbergh
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Het woord ‘whiplash’ mochten we niet 

gebruiken. Verder schreven we alles 

wat God verboden had

teriseerde de inbreng van Theo daarin als ‘macro’, waarin 
vanuit verzekeraars bezien de grote lijnen werden aange-
ven, en haar eigen inbreng als ‘micro’, waarin het vooral 
om de details ging, vanuit slachtoffers bezien. Terugke-
rende twistpunten waren de buitengerechtelijke kosten, 
de deelgeschillen en de zorgschade. In het bijzonder ging 
Van Wassenaer in op het onderwerp waarheidsvinding 
en de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit die in 
dat kader aan persoonlijk onderzoek moeten worden 
gesteld. “Jij zegt daarvan”, zei Geertruid van Wassenaer 
tegen Kremer, “dat partijen pas op een goede en voortva-
rende wijze de schaderegeling ter hand kunnen nemen, 
wanneer allen over dezelfde feitelijke informatie beschik-
ken. Een ‘fair trial’ vraagt om ‘equality of arms’, vind jij, 
dus alles moet maar gewoon op tafel komen, als het niet 
goedschiks is, dan maar kwaadschiks. Ik vind daarente-
gen dat het een medaille met twee kanten is, die van de 
verzekeraar en van het slachtoffer, van betalen en van 
ontvangen. Meer kanten heeft de medaille niet. Ik be-
doel daarmee dat eigenlijk moet worden vermeden dat 
de derde invalshoek, die van dat persoonlijk onderzoek, 
wordt gekozen. Die invalshoek kan op niets anders dan 
antagonisme (felle tegenstelling van meningen, red.) 
duiden en dat trekt een wissel op de schaderegeling.” 
Volgens Geertruid van Wassenaer moet het bevorderen 
en in stand houden van een vertrouwensband en van we-
derzijds respect bij de behandeling van letselschade voor 
alle partijen een speerpunt zijn. “Vanuit die situatie komt 
de waarheid het best tot zijn recht en daarmee zijn uit-
eindelijk alle partijen gediend. Dus mijn conclusie is: het 
persoonlijk onderzoek trekt een wissel op de schadere-
geling.”

Verzekeraars 
Mr. Henk den Hollander, manager schaderegeling bij  
REAAL Schadeverzekeringen, nam de aanwezigen in So-
ciëteit De Witte mee terug in de tijd, toen het PIV nog niet 
was opgericht. Hij schetste een ontluisterend beeld van 
de letselschadebehandeling bij verzekeraars in die jaren. 
“Het was de tijd van de grote kantoortuinen”, vertelde 
Den Hollander, “vol rokende, slecht geklede mannen. De 
meesten kwamen van de afdeling ‘benzine’ of varia en 

waren met een mulo- en een zwemdiploma letselscha-
debehandelaar geworden. Schadebehandelaren waren 
schadecorrespondenten, want alles ging schriftelijk. Je 
stuurde mensen standaardformulieren en als ze daar-
op hadden ingevuld dat ze letsel hadden, stuurde je ze 
schriftelijk naar een controlearts. Was er daarna nog wat, 
dan ging je ook met elkaar schrijven. Ik weet nog dat ik 
veel citaten uit een citatenboek gebruikte en natuurlijk 
ook jurisprudentie. Wie de beste jurisprudentie kon ver-
zamelen, won de strijd. Er was nog geen PIV-kennisnet, 
we haalden de jurisprudentie uit het tijdschrift Verkeers-
recht, dat eigenlijk al verouderd was op het moment dat 
het verscheen. Er waren geen slachtoffers, maar tegen-
partijen, of eigenlijk: tegenstanders. De belangenbeharti-
gers waren in opkomst, gelijk op met whiplash, de Volde-
mort van de letselschade, want we mochten dat woord 
niet gebruiken. Wie zei of schreef dat iemand een whip-
lash had, erkende die diagnose en dat was verboden. 
Verder schreven we alles wat God verboden had. Voor 
de brieven die ik destijds verstuurde, zou ik mezelf nu 
ontslaan… De meeste dossiers, ook met medische infor-
matie, lazen we zelf. We waren niet medisch geschoold, 
maar als we iets niet begrepen, vroegen we het aan een 
medisch adviseur en als we dachten het wel te begrijpen, 
speelden we zelf voor medisch adviseur. Je kunt je het 
nu niet meer voorstellen, maar destijds was het volstrekt 
normaal.”

Bestuur
Mr. Eric Schneijdenberg, voorzitter van het bestuur van 
de Stichting PIV, presenteerde een alternatief exitgesprek 
met Theo Kremer en deed verslag, onder meer aan de 
hand van enkele afleveringen van Fokke & Sukke, van 
de zoektocht naar zijn opvolger. “Het bestuur ziet ook in 

Alles moet gewoon op tafel komen” 

versus “persoonlijk onderzoek is een 

gotspe

Geertruid van Wassenaer

Eric Schneijdenberg
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Er komen andere auto’s, we krijgen misschien een ander 

verzekeringsstelsel en een ander aansprakelijkheidsstelsel 

en we krijgen andere schadeposten

We zijn druk op zoek naar een 

opvolger

de toekomst een groot belang voor het PIV”, zei Schneij-
denberg, “en vanuit dat perspectief zijn we druk op zoek 
naar een opvolger. Als je ziet wat jij voor het PIV en voor 
de maatschappij hebt betekend, legt dat natuurlijk wel 
een bepaalde druk op jouw opvolger. We hebben dat in 
het bestuur met elkaar besproken en we hebben ook een 
selectiecommissie gevormd. We hebben inmiddels een 
behoorlijk aantal kandidaten geïnterviewd over hun mo-
tivatie en over hun visie op de toekomstige bijdragen van 
het PIV aan de verzekeringsbranche en aan de positie van 
letselschadeslachtoffers.” Volgens Schneijdenberg heeft 
Theo Kremer als geen ander het belang van een goed 
netwerk onderkend. “Het gaat er immers om”, zo zei hij, 
“daadwerkelijk contacten in de branche te onderhouden. 
Er is een enorm verschil tussen de praktijk in het verle-
den en de huidige gang van zaken. Theo Kremer heeft 
als geen ander laten zien dat het met elkaar in gesprek 
blijven, ondanks de tegengestelde belangen, uitermate 
belangrijk is om met elkaar de positie van letselschade-
slachtoffers te verbeteren. In de afgelopen jaren zijn daar 
enorme slagen in gemaakt en daar waar het nog beter 
kan, zullen we daar zeker aan moeten blijven werken.”

Langs de zijlijn
Vanzelfsprekend kreeg Theo Kremer alle gelegenheid om 
op alle loftuitingen te reageren. “Als je, zoals ik, afscheid 
neemt van een heel mooie, interessante baan, dan zijn er 
altijd gemengde gevoelens”, zo zei hij. “Ik voel me wat dat 
betreft een beetje als Zerlina in de opera Don Giovanni 
die, wanneer zij door Don Giovanni wordt verleid, gaat 
zingen: vorrei e non vorrei, ofwel ik wil en ik wil niet. Ik 
heb de keuze gemaakt wel afscheid te willen nemen en 
als je dat op deze manier kunt doen, met de sprekers die 
mijn capaciteiten natuurlijk wel iets overdreven hebben, 
met mensen met wie ik in de loop der jaren een band heb 
opgebouwd en in deze mooie zaal waar ik toch ook een 
zekere binding mee heb, dan is dat een groot voorrecht. 
Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik heb het altijd als 
een van mijn belangrijkste taken gezien om mensen met 
mijn ideeën in beweging te krijgen en als dat dan lukte, 
gaf mij dat veel voldoening. Ik ben jullie ontzettend dank-
baar dat jullie hier naartoe zijn gekomen en voor alle sa-

menwerking die er is geweest en wens jullie allemaal 
ontzettend veel succes in de toekomst. Ik realiseer me 
dat ik op een verkeerd moment vertrek. Er is ontzettend 
veel in beweging: er komen andere auto’s, we krijgen 
misschien een ander verzekeringsstelsel en een ander 
aansprakelijkheidsstelsel en we krijgen andere scha-
deposten. Dat moet ik allemaal missen, maar ik zal het 
met interesse blijven volgen. Straks sta ik niet meer op 
het speelveld, maar zal ik langs de zijlijn staan. Als er af 
en toe een balletje vanuit het veld mijn kant op rolt, zal 
ik de bal met veel plezier, nadat ik hem even onder de 
voet heb gerold, terug het veld in schieten. Daarom da-
mes en heren: geen vaarwel, maar tot ziens.” <

De burgemeester van Rijswijk, 
Michel Bezuijen, kwam melden dat 
Theo Kremer tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau was benoemd

P e R S O N e N S C H A D e
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OOM: 
van gedooghoreca 

en strandopstal 
tot grafmonumenten

“Die risico’s die bij de reguliere maatschappijen 
van de band vallen”, zo vat relatiemanager Chan-
tal Deen het productaanbod van OOM Verzeke-
ringen krachtig samen. De maatschappij begon 
in 1940, na het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog, als verzekeraar van het oorlogsrisico of-
wel groot molest. De afhandeling van de oorlogs-
schades liep nog tot 1978 door. Ondertussen had 
de maatschappij haar assortiment uitgebreid 
met klein molest en met brandverzekeringen. 
Daar kwam in 1978 ook de branche ziektekosten 
bij. Anno 2016 heeft OOM in ‘brand’ en in ‘ziek-
tekosten’ een breed assortiment aan gespeciali-
seerde verzekeringen.

Chantal Deen: “Wij doen die risico’s die bij de reguliere maatschappijen van 
de band vallen”
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V e R Z e K e R e N

Sinds 2013 is OOM Verzekeringen de bewoner van Huize 
Hoornwijck in Rijswijk, op een prachtige locatie aan de 
Vliet, desalniettemin direct gelegen aan de uitvalswegen 
voor de A4 en A13. Het uit 1721 daterende gebouw is een 
beschermd monument. Het pand herbergt de ongeveer 
35 medewerkers (inclusief vijf externen) van deze onder-
linge verzekeraars, die sinds enkele jaren niet meer ge-
lieerd is aan Aegon. Het pand past OOM prima. Chantal 
Deen: “We zijn niet gevestigd in een kantoorkolos, maar 
in een mooi niet al te groot historisch pand, waar ieder-
een de telefoon opneemt. Heel persoonlijk. Bij ons kom 
je niet in een systeem, kies één voor dit, twee voor dat. 
Zowel tussenpersonen als eindklanten worden dus di-
rect zo goed mogelijk te woord gestaan, zo nodig door-
geleid naar de juiste persoon. Dat is in ons bedrijf ook 
goed mogelijk, mede doordat het verloop onder onze 
medewerkers gering is. Mensen werken hier doorgaans 
jaren achtereen, hebben in de breedte kennis van het 
aanbod en beschikken tegenwoordig allen over de beno-
digde Wft-diploma’s. Klanten merken dat we snel kunnen 
schakelen. Het is een pand zonder kantoortuin, maar met 
kamers, dat zou nadelig kunnen zijn voor de interne com-
municatie vergeleken met de meer open opzet van mo-
derne kantoren, zoals ook in ons vorige pand. De deuren 
staan hier echter nagenoeg altijd open, zodat je gemak-
kelijk bij elkaar kunt binnenlopen, ook bij de directie, het 
is een bedrijf met een platte organisatie.“

Begonnen als oorlogsverzekeraar
OOM bestond in 2015 75 jaar. Aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog werd de verzekeraar opgericht als 
de Onderlinge Oorlogsschadeverzekering Maatschappij. 
Bijzonder was dat de onderlinge in geheel het land verze-
keringen voor het risico op oorlogsschade (groot molest) 
bood. Dat bleek in een grote behoefte te voorzien, want 
de verzekeraar groeide uit naar een personeelsbestand 
van – aan het einde van de oorlog – ruim 600 medewer-
kers. Tegen de verwachting in, is OOM na de oorlog niet 
snel verdwenen. Het duurde namelijk tot in 1978 om alle 
claims uit de oorlogsjaren af te handelen. Gedurende die 
jaren is de naam gewijzigd (in 1961 in Onderlinge Verze-
kering Maatschappij O.O.M.) en het productaanbod uit-
gebreid met klein molest (zoals terrorisme en rellen) en 
sinds 1965 met brand-, inbraak- en vandalismeverzeke-

ring voor moeilijk te verzekeren objecten. In 1978 kwam 
daar ook ziektekosten bij. De verzekeraar die tegenwoor-
dig onder de roepnaam OOM de markt bewerkt, heeft nu 
als belangrijkste productgroepen molest, verzwaarde 
(brand-)risico’s en ziektekostenverzekeringen. Daarbij 
komt anno 2016 de meeste omzet uit de ziektekostenaf-
deling, tegenwoordig de buitenlandafdeling genoemd. 
Molest is nog het enige product waarbij OOM tegenwoor-
dig volgens de onderlinge principes verzekert. Technisch 
is het zo dat er bij terrorisme met twee ‘pools’ wordt ge-
werkt, ten eerste de door de eigen onderlinge verzeker-
den gevormde pool en ten tweede achterliggend de pool 
van de NHT, de Nederlandse Herverzekeringsmaatschap-
pij voor Terrorismeschaden N.V.  

Combinatiepolis én specifieke producten
Voorbeelden van brandrisico’s die de reguliere markt 
doorgaans aan zich voorbij laat gaan, maar het specifieke 

Foodtrucks zijn 

booming
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terrein zijn van OOM, liggen op het gebied van de ‘gedoog- 
horeca’, zoals coffeeshops, en op het gebied van de eroti-
sche branche (bordelen, seksshops). Ook kun je denken 
aan shoarmazaken, kantines van voetbalclubs, afgelegen 
clubhuizen van scoutingverenigingen, strandpaviljoens, 
strandhuisjes, grafmonumenten, kermisattracties, feest-
verlichting en zogenoemde achtergebleven woonhuizen. 
Bovendien kunnen de frietwagens, oliebollenkramen en 
andere mobiele eet- en drinkgelegenheden genoemd 
worden. “Onder de naam ‘foodtrucks’ is dat de laatste 
jaren een ‘booming’ markt”, merkt Chantal Deen op. Voor 
sommige van de product-marktcombinaties voert OOM 
specifieke producten, te weten de ‘Strandhuisjesverzeke-
ring’, de ‘Achtergebleven woonhuisverzekering’, de ‘Graf-
monumentenverzekering’ en de ‘Molestverzekering’. De 
overige brandrisico’s kunnen worden ondergebracht op 
de modulair opgebouwde Combinatiepolis. “Ook onze 
markt ontwikkelt zich. In tijden van premiehonger vinden 
we relatief vaker de reguliere verzekeraars op ons pad. 

Als de markt vervolgens ‘minder zacht’ wordt, nemen die 
verzekeraars geleidelijk aan weer afscheid van de risico’s 
die voor hen op dan wel over het randje waren. We mo-
nitoren de behoeften van de klant voortdurend, hetgeen 
tot nieuwe specifiek ontwikkelde en gelabelde produc-
ten kan leiden.”

AVB en Ziektekosten
Sinds vorig jaar is aansprakelijkheidsverzekering bedrij-
ven (AVB) aan het assortiment toegevoegd. Deze AVB’s 
worden ondergebracht bij collega substandaard verze-
keraar VAN (Verenigde Assurantiebedrijven Nederland 
BV). Bij ziektekostenverzekeringen die OOM biedt is er bij 
verschillende producten veelal sprake van Nederlanders 
die voor langere tijd in het buitenland verblijven (werken, 
studeren, van pensioen genieten, ook als er sprake is van 
emigratie)  of van buitenlanders die kort of lang in ons 
land verblijven. Bij kort kun je denken aan mensen die 
op familiebezoek komen (Schengen Visitorverzekering). 
Langer kan de termijn zijn bij mensen die in afwachting 
zijn van een verblijfsvergunning (Voorlopig Verblijf Neder-
land verzekering) of voor studenten. 

Zowel rechtstreeks als via intermediair
De markt wordt door OOM sinds kort benaderd met een 
beeldmerk waarin de naam van de maatschappij met 
kleine letters wordt geschreven, met achter de naam de 
toevoeging ‘gespecialiseerde verzekeringen’. OOM biedt 
haar producten zowel rechtstreeks als via het interme-
diair aan. De ziektekostenproducten lenen zich naar 
het idee van de relatiemanager goed om via internet 
rechtstreeks aan te bieden omdat de klant veelal in het 
buitenland zit. Daarbij speelt mee dat de ziektekosten-
producten relatief eenvoudiger uit te leggen zijn aan de 
consument dan brandproducten. Voor de communicatie 
over ziektekostenproducten met de in het buitenland 
zijnde doelgroep kan uitgekiend gebruikgemaakt worden 
van internet. Brandproducten zijn doorgaans complexer 
en meer een kwestie van maatwerk. De adviesfunctie van 
het intermediair komt hierbij zeer goed tot haar recht. 
Aan intermediair dat een agentschap wil van deze gespe-
cialiseerde verzekeraar worden “wel de gebruikelijk eisen 
van de AFM, maar geen productie-eisen gesteld”, zegt 
Chantal Deen. 
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Sanders schoof aan bij het gesprek. Hij is een schoolvoor-
beeld van de lange dienstverbanden binnen het bedrijf. 
Sanders trad in 1967 op 17-jarige leeftijd in dienst van 
de levensverzekeraar Olveh, één van de rechtsvoorgan-
gers van Aegon, waarna hij in 1978 de overstap maakte 
naar de brandafdeling van OOM. De schade die hem het 
meest is bijgebleven in zijn loopbaan?  “Een van onze 
buitendienstmensen kwam ooit aan met een door hem 
geïnspecteerde schade: vandalisme-schade veroorzaakt 
door een everzwijn. Enkele mensen waren met een naar 
ik aanneem voor consumptie bedoeld dood everzwijn 
een restaurant binnengegaan, kregen onenigheid met 
de uitbater, waarna het dier uiteindelijk in stukken door 
het etablissement werd gegooid en de nodige schade 
veroorzaakte. Dat is een vorm van vandalisme dus. Die 
schade is me het meest bijgebleven in al die jaren.”

De relax-markt is veranderd
Opmerkelijk vindt Ron Sanders de verandering in de af-
gelopen jaren in de ‘relax-markt’.  “Qua schades is het 
daar ‘rustiger’ dan jaren terug. Maar ook moet gezegd 
worden: we krijgen veel minder nieuwe objecten aan-
geboden dan vroeger. Dat zal ermee te maken hebben 
dat meer dan voorheen door vrouwen van huis uit wordt 
gewerkt en met behulp van internet klandizie wordt ge-
zocht. Dat we minder seksbedrijven krijgen aangeboden, 
daar hoeven we niet zo rouwig om te zijn, denk ik, waren 
het vroeger met name Nederlandse ondernemers in de 
wereld van de bordelen en seksclubs, nu zie je daar meer 
buitenlanders actief en meer de invloed van criminaliteit. 
Het morele risico is toegenomen onder die risico’s.” 

Strandpaviljoens en -huisjes
Van de strandpaviljoens heeft OOM naar schatting van 
Sanders zo’n 80% van de risico’s verzekerd. De verzeker-
de bedragen voor opstal plus inventaris variëren tussen 
de vier ton en anderhalf miljoen euro. “Aan de buiten-

Ron Sanders: 
“De everzwijn-schade is me bijgebleven”

De afdeling Brand van OOM Verzekeringen be-
staat uit drie medewerkers, die allen zowel ac-
ceptatie als schadebehandeling voor hun re-
kening nemen. Daarvan heeft Ron Sanders (65) 
begin deze maand afscheid genomen, maar niet 
voordat hij zijn opvolger had ingewerkt. 

kant zie ik dergelijke bedragen er vaak niet aan af, met 
al dat steigerhout dat ze gebruiken, maar als je binnen-
kijkt in zo’n paviljoen, begrijp je het wel. Zo’n ultra mo-
derne keukeninstallatie loopt vaak in de tonnen. Als een 
strandpaviljoen vlam vat, is de kans op een totaalschade 
groot. Ik heb gelukkig nog niet meegemaakt dat brand 
is overgeslagen naar een belendend paviljoen. Bij de 
strandhuisjes die wij verzekeren, is dat anders. Ze zijn van 
droog hout en staan redelijk dicht naast elkaar. Het is wel 
gebeurd dat er vier naast elkaar ‘gaan’, waren overigens 
niet bij ons verzekerd. Bij die huisjes zit het cumulatieri-
sico meer in het feit dat deze ’s winters worden gedemon-
teerd en opgeslagen in een loods. Wat jaren geleden is 
er in de buurt van IJmuiden een brand geweest in een 
opslagloods met strandhuisjes.”

Inspectie en expertise
Het overgrote deel van de brandrisico’s wordt zonder 
voorafgaande technische inspectie door de maatschap-
pij geaccepteerd. Bij grotere schades (vanaf zo’n acht-
duizend euro en mede afhankelijk van de stoort schade 
en de omstandigheden van het geval) worden experts 
van expertisebureaus ingeschakeld. De afgelopen jaren 
wordt hierbij doorgaans een beroep gedaan op DEKRA 
Experts, aldus Sanders. <
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Het perfecte plaatje   op het vierde GOMa-symposium

Ruim 200 zorgverleners, bestuurders en functionarissen kwaliteit en veilig-
heid van ziekenhuizen en instellingen, klachtenfunctionarissen en profes-
sionals uit de letselschadebranche waren op donderdag 26 mei 2016 naar 
Theater Gooiland in Hilversum gekomen voor het vierde symposium van 
De Letselschade Raad over de GOMA: Gedragscode Openheid medische 
incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid. Tijdens dit 
symposium werd onder meer de samenhang met de nieuwe Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) toegelicht, met speciale aandacht 
voor de nieuwe rol van de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie. 
Daarnaast werd ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de her-
ziening van de GOMA. De hoofdvraag was hoe het perfecte plaatje eruit ziet 
als er sprake is van een medisch incident.

Paula Romein Fotografie

Het programma van acht onderdelen, die in hoog tempo 
werden afgewikkeld, werd ingeleid door dagvoorzitter 
Stef Verhoeven, initiatiefnemer van de Stichting ZorgVei-
lig.nl, een onafhankelijk digitaal medium waar kennis en 
ervaringen met veilige en onveilige zorg worden beschre-
ven en gedeeld.

Managen van verwachtingen
De eerste spreker was voedingskundige ir. Titia Lek-
kerkerk. Zij werkt sinds 2001 in de patiëntenbeweging, 

waarvan acht jaar bij de Patiëntenfederatie NPCF.  Op 
het GOMA-symposium sprak zij over het managen van 
verwachtingen, wat van groot belang is als in de zorg iets 
niet goed is gegaan. De nieuwe Wet kwaliteit, klachten 
en geschillen in de zorg (Wkkgz) omvat duidelijke bepa-
lingen om de verwachtingen van patiënten goed te ma-
nagen en biedt mogelijkheden voor goede en onafhan-
kelijke klachtafhandeling en geschilbeslechting. De wet 
schrijft voor dat zorgaanbieders zich bij geschilleninstan-
ties moeten aansluiten en voorziet in de instelling van 
geschillencommissies op z’n laatst per 1 januari 2017. 
Titia Lekkerkerk besprak aan de hand van twee casus-
sen welke kwaliteitseisen aan zorg kunnen worden ge-
steld en wat er gebeurt als daar niet aan wordt voldaan. 
“Luisteren naar de patiënt is ongelofelijk belangrijk”, be-
toogde zij. “Er zijn prachtige voorbeelden van instellingen 
die daar actief mee bezig zijn en erin slagen het vertrou-
wen van patiënten na een medisch incident weer terug 
te winnen. Van groot belang daarbij is het managen van 
verwachtingen. Mensen zijn lang niet altijd op zoek naar 
schadevergoeding. Wanneer dat wel het geval is, zit daar 
vaak een niet goed afgehandelde klacht achter, maar 
meestal is het absoluut niet de eerste insteek van patiën-
ten. Een excuus of in ieder geval een gesprek met de arts 
kan dan al heel veel betekenen.”

Onafhankelijk en betrokken
De gezondheidsjurist drs. Madelon Hengeveld is klach-
tenfunctionaris van het Alrijne Ziekenhuis en bestuurslid 
van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instel-
lingen voor Gezondheidszorg (VKIG). Ook Hengeveld ging 
in op de nieuwe Wkkgz en benadrukte de doelstellingen 
daarvan: het realiseren van openheid en van een infor-
mele laagdrempelige klachtafhandeling en het creëren 
van kwaliteitsverbetering (van klacht naar kracht). Zorg-
instellingen moeten sinds 1 januari 2016 een klachten-
functionaris voor de informele afhandeling van klachten 
hebben en per 1 januari 2017 een eigen klachtenrege-
ling. Of dan alle voorwaarden voor het ‘perfecte plaatje’ 
zijn vervuld, is maar zeer de vraag. Hengeveld: “Wanneer 
gaat het voor ons redelijk naar het perfecte toe? Wat wij 
nu inhoudelijk in ziekenhuizen doen, is niet veel anders 
dan wat we vroeger al deden. Het is alleen zichtbaarder 
geworden, omdat het in de wet is geformuleerd. Dat we 
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vragen om juridische bijstand, maar als je gaat doorvra-
gen blijkt het gewoon heel vaak te zijn dat je escalatie 
kunt voorkomen door te stimuleren dat de patiënt bij 
een onafhankelijke instelling zijn verhaal kwijt kan en die 
onder leiding van een mental coach met een arts kan be-
spreken. In een pilot met twintig zaken bleek dat zestien 
mensen na dat gesprek tevreden waren en geen behoefte 
meer hadden om een klacht in te dienen. Dat is natuurlijk 
een heel mooi resultaat.”

Niveau van communiceren 
Dr. Arjen Noordzij, uroloog in het Spaarne Gasthuis, sprak 
over het belang van goede communicatie nadat het echt 
is misgegaan. In 2009 overleed kort na een ingreep een 
patiënt van hem als gevolg van een longembolie. Er werd 
vervolgens diverse keren met de zus van deze patiënt ge-
sproken, maar zij diende uiteindelijk toch een klacht bij 
het tuchtcollege in. De klacht werd in eerste aanleg en 
in hoger beroep afgewezen. Tijdens zijn presentatie be-
sprak Arjen Noordzij de belangrijkste les die hij uit deze 
casus heeft getrokken. “Achteraf gezien hadden we op 
een heel andere manier moeten communiceren”, vertel-
de hij. “We hebben wel gecommuniceerd, maar op een 
verkeerd niveau. De zus van de patiënt was van het begin 
af aan heel kritisch en die kritische houding hebben we 

Mensen zijn lang 

niet altijd op zoek 
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schadevergoeding

nu wettelijk erkend zijn, is natuurlijk wel een feestje voor 
ons. Maar wat we nu zien gebeuren, is dat er te veel con-
trole gaat komen, waardoor je ook bij hulpverleners een 
‘overdiagnostiek’ krijgt. Dat heeft echter met onze functie 
niets te maken. Heel belangrijk vind ik onze onafhanke-
lijke positie. Klachtbehandeling is maatwerk, door goed 
opgeleide onafhankelijke professionals. Geef ons de ruim-
te voor dat maatwerk en laat ons die onafhankelijke, neu-
trale positie behouden, want dan komt ons werk het beste 
tot zijn recht. In feite is onze positie dezelfde als van De 
Letselschade Raad, namelijk onafhankelijk en betrokken.”

Twee pilotprojecten
Letselschadejurist Annemiek van Reenen-ten Kate, ad-
junct-directeur van Hofmans Letselschade en voorzitter 
van het NIS, sprak vervolgens met vier betrokkenen over 
twee pilotprojecten in de schaderegeling. Het innovatie-
project MEGAS is een gezamenlijk initiatief van DAS, Medi-
Risk en Het Letselhuis. In dit project gaat het erom onte-
vreden patiënten snel te helpen, met een analyse van de 
oorzaak, om vervolgens samen met de zorgverlener tot 
een oplossing te komen. In het tweede project, het Apol-
loproject, onderzoeken Pals Letselschade, Ottenschot 
Rechtshulp bij Letselschade, CentraMed en Slachtoffer in 
Beeld hoe herstelbemiddeling ook bij klachten over me-
dische behandelingen betekenisvol kan worden ingezet. 
Over MEGAS werd informatie verstrekt door Jeroen Filars-
ki, manager Zorg & Letseljuristen bij rechtsbijstandverze-
keraar DAS, en Harry Henschen, directeur bij MediRisk. 
Over het Apolloproject kwamen Gerard Kloppenburg, di-
rectielid van Ottenschot Rechtshulp bij Letselschade, en 
Henriëtte van der Klok, directeur van Slachtoffer in Beeld, 
aan het woord. (Slachtoffer in Beeld is de organisatie die 
bemiddelt tussen slachtoffers en daders van delicten en 
veroorzakers van verkeersongelukken.) 

Jeroen Filarski: “Wij krijgen bij DAS een kleine duizend 
medische incidentzaken per jaar. Dat zijn de meest lang-
lopende zaken die we überhaupt bij DAS hebben en ken-
merkend is de enorm lage klanttevredenheid. Dat was 
aanleiding om actie te ondernemen. We proberen nu 
tot een proces te komen waarin partijen niet meer óver 
elkaar spreken, maar met elkaar.” Gerard Kloppenburg: 
“We zien dat veel mensen in de praktijk ogenschijnlijk 
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op een heel feitelijke manier geïnterpreteerd. Zij had im-
mers ook in de gezondheidszorg gewerkt en wilde vooral 
heel veel informatie hebben. Ik denk echter dat achter 
die kritische houding geen twijfel aan de feitelijke gang 
van zaken zat, maar pure boosheid. Dat hebben wij on-
voldoende herkend. Daardoor hebben we op verschillen-
de niveaus gecommuniceerd en zijn we nooit tot elkaar 
gekomen. Een volgende keer zal ik daar mijn antenne be-
ter op afstemmen. Communiceren we op het niveau van 
de emotie of op het niveau van de inhoud? Zolang je nog 
op het niveau van de emotie zit, heeft het totaal geen zin 
om naar de inhoud te gaan, want dan kom je alleen maar 
nog verder van elkaar te staan.”

Gezamenlijke besluitvorming
Drs. Michiel Hageman, arts in opleiding tot orthopeed 
en expert op het gebied van gezamenlijke besluitvor-
ming, verzorgde tijdens het seminar een interactieve 
presentatie over het effect van ‘shared decision making’ 
in de dagelijkse praktijk. In toenemende mate wordt ac-
tieve betrokkenheid van patiënten bepleit, maar volgens 
Hageman blijven patiënten in de huidige stijl van be-
sluitvorming geregeld het gevoel houden onvoldoende 
geïnformeerd te zijn. Als de patiënt adequaat over zijn 
of haar aandoening en de behandelopties is voorgelicht, 
kan hij vervolgens zijn voorkeur aangeven en over de uit-
eindelijke behandelkeuze meedenken. Michiel Hageman 
presenteerde hiervoor een serie digitale keuzehulpen, 
voor momenteel nog zo’n twintig aandoeningen, maar 
naar verwachting zullen er in 2018 keuzehulpen voor 
circa honderd aandoeningen zijn. Deze ondersteunen de 
arts en de patiënt in het proces van zorgverlening. Vol-
gens Hageman leidt zo’n digitale keuzehulp tot betere 
communicatie, meer tevredenheid van de patiënt, een 
verandering van zorgconsumptie en een afname van 
misverstanden. Hageman: “De patiënten hebben meer 
kennis, minder keuzestress en minder angst. Ze zijn meer 
tevreden over de geleverde zorg en, ook heel belangrijk in 
het kader van ‘empowerment’, ze zijn meer betrokken bij 
het zorgproces. Daardoor is er een hogere mate van com-
pliance. Dus op het moment dat zij een keuze maken, 
samen met de behandelend arts, dan volgen ze diens 
adviezen gemakkelijker op, omdat zij zich een onderdeel 
van het zorgproces voelen. Er is een afname van spijt en, 
heel belangrijk, we zien dat er een enorme verandering 

van keuzes plaatsvindt, die meer aansluiten bij wat de 
patiënt nu werkelijk zelf wil.” 

Calamiteitenonderzoek
Bestuurskundige dr. Carla Veldkamp, manager kwaliteit, 
veiligheid en verantwoording van het Canisius-Wilhelmi-
na Ziekenhuis en voorzitter van het calamiteitenoverleg 
van de Santeon-ziekenhuizen, sprak over de betrokken-
heid van patiënten bij calamiteitenonderzoek. Zij legde 
uit dat het calamiteitonderzoek in de Santeon-ziekenhui-
zen op vier pijlers is gebaseerd: openheid (richting staf en 
patiënt), analyse (door middel van dossieronderzoek en 
interviews met de staf en de patiënt), informeren (mon-
deling, schriftelijk en volledig) en steun (richting patiënt 
en familie, de staf en de onderzoekers). “We betrekken 
de patiënten zo veel mogelijk waar het kan bij het onder-
zoek”, vertelde ze. “Daardoor krijg je veel meer feitelijke 
informatie. Je wordt veel breder geïnformeerd over wat 
er goed en niet goed is gegaan. Je krijgt ook veel meer 
informatie over de beleving van de patiënt. Het calamitei-
tenonderzoek is bovendien niet alleen een droog onder-
zoek. Het is ook een instrument om een relatie op te bou-
wen, waarin je de patiënt of de familie kunt helpen met 
de verwerking van wat er feitelijk is gebeurd.” Het huidige 
calamiteitenonderzoek in de Santeon-ziekenhuizen kan 
volgens Carla Veldkamp zeker nog worden verbeterd. “Ik 
verwacht dat we over vijf jaar nog een behoorlijke slag 
hebben gemaakt en hoop dat we dan nog veel meer op 
dit gebied doen en ook veel meer weten over wat de mo-
gelijkheden zijn.”

GOMA 2.0
Drs. Deborah Lauria, directeur van De Letselschade Raad, 
besprak op het seminar de stand van zaken met betrek-
king tot de herziening van de GOMA. Zij gaf aan dat het 
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een goed gebruik is om een gedragscode na vijf jaar te 
evalueren, maar ook dat het tijd is voor het creëren van 
een groter draagvlak voor en meer bekendheid van de 
uitgangspunten van de GOMA, met name in de zorgsector. 
Bovendien is het tweede deel van de GOMA geschreven 
vanuit de gedachte dat de afwikkeling van medische aan-
sprakelijkstelling door de medische aansprakelijkheids-
verzekeraars gebeurt, maar sinds de inwerkingtreding 
van de GOMA is er een toenemend aantal ziekenhuizen 
die aansprakelijkstellingen – soms tot een bepaald maxi-
mum – zelf afhandelen. Deze zelfregelende ziekenhuizen 
hebben aangegeven dat zij niet met alle beginselen van 
de GOMA goed uit de voeten kunnen. Nog andere wensen 
betreffen het beter toepasbaar maken van de GOMA in de 
huisartsenzorg, de GGZ-sector en VVT-sector (verpleging, 
verzorging en thuiszorg) en het verwerken in de GOMA 
van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de 
zorg (Wkkgz). “Waar gaat het dan naartoe met de GOMA?” 
aldus Deborah Lauria. “In ieder geval zal de ethiek in de 
GOMA worden geëxpliciteerd. We sluiten daarmee aan bij 
een brede ontwikkeling in de medische sector. Sowieso 
gelden voor artsen duidelijke ethische normen, maar het 
ethisch besef is er nog niet altijd. Het publiceren van een 
vernieuwde gedragscode is een heel mooie gelegenheid 
om daar wel expliciet aandacht voor te hebben. Het is 
wat mij betreft een heel belangrijk fundament voor de 
nieuwe versie van de GOMA.”

Het seminar over de GOMA werd met een vrolijke noot 
afgesloten door Martin Willems, die zich aanvankelijk als 
bijzonder hoogleraar Medische Ethiek aan de Universiteit 
van Oslo voordeed, maar uiteindelijk een geoefende cau-
seur bleek te zijn die het vierde GOMA-symposium op een 
geestige en prikkelende wijze wist samen te vatten. <
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62% van medisch specialisten 
wil niet ‘opgenomen’ worden

Uit een enquête onder medisch specialisten blijkt dat 62% 
van hen erop tegen is dat een patiënt een gesprek opneemt. 
Dat staat haaks op wat minister Schippers van VWS vindt. Zij 
heeft in maart laten weten het een goed idee te vinden dat 
patiënten hun gesprekken met artsen opnemen. Het kan 
helpen de informatie te onthouden en of beter te begrijpen.

Het is niet verplicht, maar wel fatsoenlijk om vooraf toestemming te vragen aan de 
arts, vindt de minister. Uit eerdere uitspraken van rechters (ook van de Hoge Raad) 
blijkt volgens Schippers dat geluidsopnames in een rechtszaak kunnen worden 
gebruikt. In tuchtzaken werd ook stiekem opgenomen materiaal als bewijsmiddel 
gebruikt. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of de rechter gebruik 
van een stiekeme opname toestaat.

Onderzoek FMS
De artsenfederatie KNMG zei in maart de meerwaarde van het opnemen van ge-
sprekken te zien. Echter, uit deze maand bekendgemaakt onderzoek van de Fede-
ratie Medisch Specialisten (FMS) en het programma De Ochtend van KRO-NCRV, 
blijkt dat een aanzienlijk deel van de medisch specialisten het niet prettig vindt 
dat patiënten gesprekken met artsen opnemen. De helft van de respondenten 
(2600 medisch specialisten vulden de enquête in) gaf aan wel eens een verzoek 
van een patiënt te krijgen om een (deel van het) gesprek op te nemen. Ruim 62 
procent van deze groep respondenten is daarop tegen. De artsen wijzen op alter-
natieven, zoals het meenemen van iemand naar het gesprek of ervoor zorgen dat 
de arts aan het einde van het gesprek het advies kort herhaalt. 75% van de specia-
listen zegt zich zorgen te maken over de verspreiding van het opgenomen gesprek 
via internet of sociale media.  Ruim een kwart ziet het opnemen van gesprekken 
als een motie van wantrouwen.

Richtlijnen
“Het is reden tot zorg dat zoveel artsen hier moeite mee hebben, we moeten gaan 
kijken wat hier de oplossing voor kan zijn”, aldus FMS-voorzitter Frank de Grave in 
een reactie op Radio1. FMS en KNMG werken samen aan richtlijnen hoe artsen om 
moeten gaan met het opnemen van gesprekken.

Desgevraagd schriftelijk informeren
Een arts kan weigeren een gesprek aan te gaan als dat wordt opgenomen. Wat 
deze niet kan weigeren is om de informatie schriftelijk te verstrekken.

Operatie ‘Zwarte doos’
Van een vliegtuig worden vluchtgegevens door middel van een ‘zwarte doos’ 
geregistreerd. Het AMC heeft 8 juni jl. voor de eerste keer een operatie uitge-
voerd, waarbij gegevens zijn vastgelegd in de ‘Surgical Black Box’. Dit uit Canada 
afkomstige computersysteem registreert alle gegevens tijdens een operatie en 
combineert en analyseert de gegevens. Daarmee wordt een terugkoppeling aan 
een operatieteam beter mogelijk. In het AMC wordt het systeem voor de eerste 
maal in Europa uitgeprobeerd.

Ondermelding calamiteiten bij Inspectie
RTL Nieuws beweert dat jaarlijks honderden overlijdens in ziekenhuizen die het 
gevolg zijn van medische fouten niet worden gemeld aan de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ). Minister Schippers van VWS laat in een reactie weten 
dat de cijfermatige gevolgtrekkingen van RTL (60% in de doofpot) niet kloppen, 
maar dat er wél sprake is van een ‘ondermelding’ van calamiteiten bij de IGZ. 

Empowerment van de patiënt
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Rianne Baumann: 
“Durf eens te fantaseren over 

risico’s die we nog niet kennen”
Tijdens het NARIM-congres afgelopen mei in Noordwijk kregen de jongeren 
in de branche volop gelegenheid hun stem te laten horen. Terecht vonden 
velen, want de jongeren weten ‘Hoe te delen’. En: ‘De jeugd heeft de toe-
komst en de innovatie’, maar geef hen dan wel ‘Eigen verantwoordelijkheid’. 
Ja, maar dan moeten dat wel mensen zijn die ‘Eigen verantwoordelijkheid 
nemen’.  Het waren enkele opmerkelijke door het publiek met hun telefoon 
afgegeven statements tijdens de ‘wrap up’ in de plenaire sessie. Ook Rianne 
Baumann, directielid bij Crawford & Company, was in de zaal aanwezig en 
liet zich niet onbetuigd: ‘Ik neem de auto van Focko. Het tuingereedschap 
van Joost en de medewerker van Marc’. Anderen concludeerden daarop  
‘Rianne is van het delen’.

“Ik vraag liever achteraf om vergiffenis, dan vooraf om 
permissie”, zo typeert Rianne Baumann zich, en als wars 
van “grijs, stoffig en saai zoals deze branche voor de bui-
tenwereld – misschien niet helemaal onterecht – bekend 
staat. Je moet ook durven zeggen waarop het staat. Wat 
gechargeerd zeg ik wel: zonder bluf, is het leven duf. Ge-
chargeerd omdat ik uiteraard altijd wel wil waarmaken 
wat ik zeg. Neem ik soms te veel hooi op mijn vork, ach, ik 
vind het een uitdaging om 10 ballen tegelijk in de lucht te 
houden.” Rianne Baumann, die houdt wel van pittige one 
liners, is pas 33 jaar, maar heeft inmiddels een loopbaan 
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Crawford 

& Company viert 

75 & 150 jarig 

bestaan

achter zich waar je U tegen zegt. Een loopbaan die laat 
zien dat je stappen kunt maken, ook in andere richtingen. 
Na het afronden van haar studie rechten startte zij februa-
ri 2005 bij een advocatenkantoor in Twente. In november 
van datzelfde jaar verruilde ze de provincie voor de stad 
c.q. Rotterdam. Ze ging aan de slag bij advocatenkantoor 
Van Mens & Wisselink, waarbij zij in 2008 een afsplitsing 
meemaakte en meeging met het afgesplitste kantoor. 
Een zakelijke relatie die een managementuitdaging had, 
haalde haar vervolgens over directeur te worden van de 
assurantiemakelaar C.A. van Eijck & Zoon. Op haar 25-ste 
dus bestuurder van een gerenommeerd makelaarshuis. 
Vervolgens vanaf 2010 toch weer in juridischer vaarwater, 
als schade-expert bij Crawford. Daar heeft ze inmiddels 
laten zien ook een blijvertje te kunnen zijn en hoe. In 2011 
benoemd tot directeur aansprakelijkheid & CAR met daar 
in 2012 aan toegevoegd directeur van Broadspire. 

Haar functie werd nog verder uitgebreid, vanaf 2014 tot 
eind 2015 als head of liability Europe, en sinds 1 januari 
2016 als Vice President Global Markets. Als je lol hebt in 
je werk, kun je veel aan, vindt Rianne Baumann. Daarom 
stuurt ze bij Crawford & Company niet alleen drie teams 
aan, maar neemt ze ook de organisatie van alle events 
voor haar rekening. De events die ze organiseert zijn bij-
voorbeeld de Haringparty, vorige week op sociëteit De 
Maas in Rotterdam, met een record aantal bezoekers van 
meer dan zevenhonderd. Maar ook evenementen voor 
het goede doel. Zo neemt Crawford op 9 september met 
20 medewerkers en relaties deel aan de Amsterdam City 
Swim, zwemmen door de grachten voor het goede doel, 
de spierziekte ALS. Op 13 oktober wordt voor de verze-
keringsmarkt voor de vierde keer op rij een Beachvolley-
toernooi gehouden, voor hetzelfde goede doel. Nog een 
mvo-aspect binnen het bedrijf: voor huishoudelijke en 
kantinewerkzaamheden en ondersteunende kantoor-
werkzaamheden worden mensen ingezet die werkzaam 
zijn bij Pameijer, een instelling op het gebied van gees-
telijke gezondheidszorg. “Ja het kan zo maar zijn dat 
als je net in een overleg zit, er iemand binnenkomt met 
veel lawaai om je papierbak te legen of de koffiekopjes 
op te halen, dat nemen wij graag voor lief”, zegt Rianne 
Baumann.  Last but not least, ook op opleidings- en ont-
wikkelingsgebied is ze de aanjager, bijvoorbeeld van de 
Crawford Academy en van Young Crawford. 

“Toen ik hier in 2010 startte, was er geen sectie Aanspra-
kelijkheid & CAR . Slechts een verdwaalde aansprakelijk-
heidsexpert. Ik ben zelf het team gaan opbouwen. Wat 
me toen wel opviel in dit bedrijf was de hoge gemiddelde 
leeftijd, zo tussen de 45 en 50 jaar. Ook viel me op dat er 
weinig aan marketing & sales gedaan werd in dit Ame-

rikaanse, beursgenoteerde bedrijf. Inmiddels ligt de ge-
middelde leeftijd onder de 40 jaar en mag ik mezelf ook 
inlaten met marketing & sales”, zegt Rianne Baumann. 

“Vroeger maakten experts nog wel eens achter op een 
bierviltje wat aantekeningen om een schade definitief te 
regelen. Nu kan dat niet meer. Enerzijds vanuit complian-
ce wet- en regelgeving. Anderzijds omdat je dat zelf ook 
helemaal niet moet willen vanuit de aansprakelijkheids-
gedachte. Het benodigde niveau van experts ligt nu – in 
mijn beleving - een stuk hoger. Ook op communicatief 
gebied. Ik wil niet uit hoeven leggen, dat je ook af en toe 
bij een opdrachtgever langs gaat als er niets aan de hand 
is. De kruiwagens aan werk komen tegenwoordig niet au-
tomatisch binnen. Je moet je dus verdiepen in de relatie 
en diens wel en wee, ook als deze op enig moment geen 
opdrachten heeft. Het is niet zo dat jongeren dat stan-
daard beter aanvoelen dan mensen die al langer in het 
vak zitten. Risico’s verschuiven van ‘property’ naar meer 
ongrijpbare aspecten als ‘cyber’. Dan helpt het als je in 
deze tijd bent opgegroeid. Niet alles weten, maar naden-
ken over wat je nog niet weet, dat is zeker een kwestie 
van durf, van mindset. Daarom zeggen wij ook: We know, 
do you?  Met op de plek van de komma een open cirkel, 
als symbool voor het onbekende. Ga maar nadenken 
over ‘drones’, over ‘nano-technologie’. We ‘weten’ niet. 
Maar we kunnen een stap voor zijn, door ons te realise-
ren dat het een risico is. Durf eens te ‘fantaseren’ met een 
opdrachtgever over de risico’s die we nog niet kennen.” 

Vorige maand vierde Crawford & Company het 75-jarig 
bestaan, terwijl er in het Nederlandse bedrijf, dat het 
hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel heeft, ook werd 
stilgestaan bij het 150-jarig bestaan van de Nederlandse 
rechtsvoorganger A. Kiewit. In 1866 startte dit bedrijf in 
Rotterdam als graanhandel, waarna de opgedane kennis 
over granen op den duur tot een specifieke bedrijfsactivi-
teit als expertisebureau leidde. <
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De beursgedachte herleeft    binnen de ultramoderne VNAB

De VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs) heeft begin maart het 
nieuwe onderkomen aan de Boompjes 251 in gebruik genomen. In de voor-
malige dependance van De Nederlandsche Bank heeft de vereniging nu een 
prachtige nieuwe ontmoetingsplek. Ultramodern ingericht, in een pand 
met rijke historie op een van de mooiste plekken van Rotterdam, met uit-
zicht op de Maas en de Erasmusbrug. En het werkt: in de eerste maanden 
werden er meer dan 200 bijeenkomsten gehouden.

Op 13 april werd het VNAB kennis- en ontmoetingscen-
trum officieel geopend in het bijzijn van relaties. In de da-
gen daarna werd voor de verschillende branchegroepen 
van de vereniging per branchegroep een feestelijke te-
gelijkertijd interessante bijeenkomst gehouden. Tijdens 

de nieuwjaarsbijeenkomst, die in de Van Nelle Fabriek 
voor liefst elfhonderd mensen werd gehouden, werden 
de verschillende branches gevisualiseerd door met kleur-
accenten te werken. Blauw voor transport, rood voor 
brand, groen voor varia en geel voor engineering. Tijdens 
dergelijke netwerkbijeenkomsten en nu ook weer met 
een eigen kennis- en ontmoetingscentrum herleven de 
waarden van het elkaar fysiek kunnen ontmoeten, met 
behoud uiteraard van de verworvenheden van de heden-
daagse ICT. Ook tijdens de afzonderlijke bijeenkomsten 
van de verschillende branchegroepen werden de kleur-
accenten aangebracht; iets om erin te houden dus bij de 
vereniging, goed passend bij de wereldwijde beursge-
dachte waarin met ‘hoeken’ wordt gewerkt, zodat vraag 
en aanbod elkaar adequaat kunnen vinden. 

Foto Raphaël Drent
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De beursgedachte herleeft    binnen de ultramoderne VNAB

Meer dan 200 bijeenkomsten
VNAB-directeur Wim Span is tevreden over het gebruik in 
de eerste drie maanden nadat de vereniging de deuren 
opende. Inmiddels werden er meer dan 200 bijeenkom-
sten gehouden, waarvan iets minder dan de helft eigen 
evenementen en iets meer dan de helft externe partijen 
die een ruimte huurden. Die externe partijen waren ove-
rigens wel partijen uit de verzekeringsbranche dan wel 
hadden een duidelijke link met de verzekeringsbranche. 
De klandizie moet passen in de profilering van het ken-
nis- en ontmoetingscentrum. In de beginmaanden wis-
ten aldus al bijna tweeduizend mensen hun weg te vin-
den naar de Boompjes. 

Flex
Het hoeft overigens niet altijd om bijeenkomsten te gaan. 
De werkplekken in het ontmoetingscentrum zijn prima 
geschikt om te flexwerken en om netwerkgesprekken te 
voeren. Deze werkplekken liggen rond de ontvangst- te-
vens horecabalie. Daarvoor is door de architecten heel 
knap de oude geldbalie van de DNB-dependance ge-
bruikt. Toen vond er kasverkeer plaats, nu gaan koffie en 
belegde broodjes over de toonbank (in de kelder van het 
gebouw is nog altijd een erg grote kluis, voor al dat baar 
geld dat over de toonbank ging en meer nog voor alle ba-
ren goud die er lagen opgeslagen; ongeveer de helft van 
de nationale goudvoorraad van DNB lag er). Het gebruik 
van de flexplekken is bedoeld voor de leden van de VNAB 

en voor de organisaties die zich middels een geassoci-
eerd deelnemerschap hebben verbonden aan de VNAB, 
zoals bijvoorbeeld expertisebureaus en advocatenkanto-
ren dat kunnen doen. 

Wetenschap
De opleidingsruimten worden niet uitsluitend gebruikt 
door de specifieke opleidingsinstituten in de branche 

Technische 

commissies staan 

er gekleurd op

Foto Raphaël Drent Foto Raphaël Drent

Foto Raphaël Drent
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Wat doet een technische commissie?

De vier onderscheiden branchegroepen brand, varia, transport en engineering hebben elk een technische commissie. 
Elke technische commissie (TC) komt in principe driemaal per jaar bijeen. De commissies hebben een aantal taken. 

	 •	 Signaleren	van	ontwikkelingen	en	veranderingen	die	van	invloed	zijn	op	verzekeringen	in	de	ruime	zin	van	het	woord	onder	
  meer in wetgeving en marktontwikkelingen
	 •	 Onderhoud	van	bestaande	modelvoorwaarden	en	–clausules
	 •	 Ontwikkelen	van	nieuwe	modelvoorwaarden	en	–clausules
	 •	 Engelse	vertalingen	modelvoorwaarden	en	–clausules
	 •	 Instellen	van	werkgroepen	ter	ondersteuning	van	de	Technische	Commissie	als	het	specialistische	onderwerpen	betreft

Onderwerpen die van belang zijn bij alle TC’s zijn het nadenken over Permanent Actuele onderwerpen, Engelse vertaling van model-
voorwaarden	en	–clausules,	schrijven		van	toelichtingen,	specifieke	artikelen	bespreken,	specifieke	clausules	onder	de	loep	nemen,	
toetsen of de toetstermen nog immer actueel zijn, nieuwe modelvoorwaarden ontwikkelen, modelclausules updaten en vragen uit 
de markt ontvangen en trachten te beantwoorden. 

(zoals NIVRE, NIBESVV, Lindenhaeghe) maar ook door 
wetenschappelijke instellingen met opleidingen voor de 
branche, zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam en de 
Universiteit van Amsterdam. De VNAB begeleidt boven-
dien twee promovendi, Jessica Roos die onderzoek doet 
naar de juridische aspecten van de co-assurantiemarkt 
en Rob Wagenvoort die de bedrijfseconomische kant van 
co-assurantie onderzoekt. Professor Mop van Tiggelen is 
bij de VNAB enkele dagen per week actief op het gebied 
van kennisontwikkeling en borging van de kwaliteit van 
de opleidingen. 

Ook NIVRe
In het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum heeft niet 
alleen het VNAB-secretariaat zijn werkruimten, maar 
houdt ook het NIVRE (Nederlandse Instituut van Register 
Experts) kantoor. Bovendien is er op de derde verdieping  
(deze staat los van het VNAB kennis- en ontmoetingscen-
trum) nog ruimte voor aan de branche gerelateerde be-
drijven om kantoorruimte te huren. <

VNAB heeft eigen bel

De VNAB kreeg ter gelegenheid van de opening van het kennis en ontmoetingscentrum 
een bel. In zijn dankwoord zei VNAB-directeur Wim Span tot de leden: “De meesten van u 
kennen het verhaal van de Lutine-bel. Een scheepsbel afkomstig van het Engelse schip de 
Lutine dat in 1799 bij Terschelling verging. Het schip was verzekerd bij Lloyd’s en daarom 
hangt de scheepsbel, die ooit weer boven water is gekomen, bij Lloyd’s of London. Deze bel 
werd decennia lang bij goed en slecht nieuws geluid. Een traditie die in 1980 eindigde om-
dat de bel een scheur vertoonde. Kort daarna is er in Amsterdam een bel geïntroduceerd en 
heeft deze gehangen op de Amsterdamse Assurantiebeurs. Die hebben we helaas niet meer 
kunnen vinden. Welnu, de VNAB heeft vanaf vandaag een eigen bel. U ziet hem hier staan. 
Aangeboden door de leden ter gelegenheid van deze opening. Wij stellen voor dat deze 
bel zo vaak mogelijk klinkt bij goed nieuws en dus om te beginnen vandaag. Ik bedank de 
leden voor dit cadeau!”

CO - A S S u R A N T I e
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Corocor ontvangt MVO-certificaat
Corocor Technische Reconditionering b.v. heeft een certificaat voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen ontvangen, te weten het MVO-Certificaat van de stichting 
AssenvoorAssen. Corocor is gevestigd in Heerenveen (hoofdkantoor) en Delfzijl.

Corocor is opgericht in 2011. “In 2013 
besloten wij het roer volledig om te 
gooien en op een verantwoorde manier 
te ondernemen. In de privésfeer be-
steedde het personeel al veel aandacht 
aan duurzaamheid. Wij als Corocor wil-
den echter nog meer doen om op een 
verantwoorde manier om te gaan met 
de maatschappij. Hoe kan dat nou beter 
dan door maatschappelijk verantwoord 
ondernemen te implementeren in de 
missie van ons bedrijf? In 2013 hebben 
wij ons aangesloten bij het ‘Koplopers-project’ in de gemeente Heerenveen en sindsdien is de 
MVO-bal gaan rollen. En het harde, maar duurzame werken heeft onlangs zijn erkenning gekre-
gen”, aldus Rob Vis Dieperink, directeur van Corocor.

Onlangs ontving Rob Vis Dieperink (rechts op de foto) het MVO-Certificaat voor sociaal en duur-
zaam ondernemen en werken, uit handen van Maurice Hoogeveen, wethouder van de gemeente 
Assen. Vis Dieperink: “En dat is niet zomaar iets. Met dit certificaat krijgt Corocor de welverdiende 
en openlijke waardering voor het doorvoeren van MVO en duurzame ontwikkelingen in de beleids-
voering. Een belangrijk signaal dat wij als bedrijf op alle fronten voldoen aan de eisen die stichting 
AssenvoorAssen stelt aan haar partners.”

 

Kiwa certificeert klantgerichtheid

Er wordt in diverse branches veel gesproken over klantgerichtheid. Maar hoe kun je als bedrijf 
ervoor zorgen dat je daarmee goed bezig bent en als dat zo is, hoe kun je dat dan kenbaar maken? 
In Europa bestaat de ‘Customer Value Score Foundation’. Deze stichting heeft het certificeringsbe-
drijf Kiwa geaccrediteerd om, naar de normen van Customer Value Score Foundation,  certificering 
van de klantgerichtheid van een bedrijf uit te voeren en een certificaat ‘klantgerichtheid’ uit te 
reiken. 

De eerste Nederlandse bedrijven die dit certificaat hebben ontvangen zijn ingenieursbureau Has-
koning en verpakkingsmiddelen industrie Smurfit Kappa. Met dit certificaat tonen beide bedrijven 
aan dat het gehele proces van meten, borgen en verankeren van klantgerichtheid voldoet aan de 
gestelde eisen. Het vormt een standaard voor klantwaardering door de borging van onder meer 
de kwaliteit van klantcontactprocessen.  Martin Graafmans van Customer Value Score Foundation: 
“De norm beschrijft uniforme klantgerichtheidseisen en beoordelingsrichtlijnen voor een branche 
en is toepasbaar voor zowel producten als diensten in uiteenlopende branches in Nederland en 
Europa. Zodoende worden deze eisen en beoordelingen eenvoudig vergelijkbaar en ontstaat snel 
en doeltreffend inzicht in de te verwachten tevredenheid over de relatie tussen leverancier en 
klant.”

Kiwa is een certificeringsbedrijf met ongeveer 1.400 medewerkers in ruim 30 vestigingen in negen 
Europese landen, Turkije, China, Taiwan en Latijns-Amerika.

Nieuwe rijgedrag 
autoverzekeringen

In de afgelopen weken 
zijn nieuwe autoverzeke-
ringen gelanceerd waar-
bij een koppeling wordt 
gemaakt tussen het rijge-
drag en de verzekerings-
premie. 

VKG startte een pilot met een autoverzekering, 
waarbij een minimic (GPS-tracker) wordt ge-
plaatst in de auto. De snelheid wordt gemeten 
en vergeleken met de toegestane snelheid. 
Maandelijks wordt de premie opnieuw be-
rekend, waarbij de berekening afhankelijk is 
van de geregistreerde snelheidsovertredingen 
(meer informatie op onze website, 21-5).

De ANWB heeft de Veilig Rijden autoverzeke-
ring geïntroduceerd. De verzekerden stellen 
gegevens over hun rijgedrag beschikbaar, die 
verkregen worden door het plaatsen in de auto 
van een stick/dongel (in de OBD-poort van de 
auto). Via een app en een account ontvangen 
de verzekeringnemers elke tien dagen een te-
rugkoppeling over hun rijstijl met tips om die 
te verbeteren. Criteria zijn: snelheid, de manier 
van optrekken, remmen en hoe de bochten ge-
nomen worden. Per kwartaal wordt de premie 
berekend; de op basis van het geregistreerde 
rijgedrag te verdienen korting kan oplopen tot 
30% (meer informatie op onze website, 18-6).

RISK Verzekeringen biedt sinds 2014 fairze-
kering aan, waarin het rijgedrag wordt geme-
ten door een chipin en de verzekeringnemer 
maandelijks premie terug kan krijgen. RISK 
Verzekeringen biedt ook het product VOOROP, 
waarbij eveneens het rijgedrag met een chipin 
wordt gemeten maar de kortingssystematiek 
anders werkt. Van beide producten is de risi-
codrager NN (meer informatie, zie onze web-
site 21-5).

Tussenpersoon Michael Boon biedt een verge-
lijkingssite met autoverzekeringen waarbij de 
premie is gerelateerd aan het rijgedrag, www.
rijgedragverzekering.nl. Op de site worden rij-
gedrag-verzekeringen aangeboden van Delta 
Lloyd, NN, ASR, Bovemij (meer informatie, zie 
onze website 21-5).
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Van Aalst (BMT Surveys) 
door Lloyd’s benoemd tot SCR

Arjan van Aalst (BMT Surveys) is deze 
maand door Lloyd’s benoemd tot Spe-
cial Casualty Representative (SCR). Een 
SCR kan worden aangesteld bij de ber-
ging van een schip. Van Aalst heeft een 
jarenlange ervaring opgedaan met ber-
gingsacties van schepen en opruiming 
van scheepswrakken, veelal in de rol 
van Salvage Master.

Lloyd’s of London publiceert een limitatieve 
lijst met Special Casualty Representatives 
(SCR’s). Een SCR kan worden aangesteld bij 
de berging van een schip. Als een SCR wordt 
aangesteld bij de berging van een schip, dan 
is hij de officiële vertegenwoordiger van de ei-
genaar en de verzekeraar(s) van het te bergen 
schip. Op deze lijst van Lloyd’s staan meerdere 
Nederlanders. Lloyd’s heeft in deze maand Ar-
jan van Aalst aan de lijst toegevoegd. Van Aalst 
is sinds vier jaar in dienst van BMT Surveys. 

Bij een berging wordt niet altijd een SCR aangesteld, maar het is wel gebruikelijk indien de zo-
genaamde speciale compensatie (SCOPIC) clausule wordt ingeroepen in verband met mogelijke 
milieuschade. Ook wordt er meestal een SCR aangesteld bij complexe bergingen. Een SCR voert 
zijn opdracht uit op de plek van het scheepsongeval. Ter plekke van het ongeval is de Salvage 
Master leidinggevende over de operaties. De SCR bewaakt alle economische belangen van de 
opdrachtgever en heeft de verplichting de berger te adviseren op basis van zijn uitgebreide er-
varing in bergingswerkzaamheden.  De bescherming van mens en milieu hebben hierin absolute 
prioriteit. Daarnaast kan de SCR mogelijk betere oplossingen naar voren brengen en rapporteert 
hij over de voortgang. Een professionele samenwerking tussen beide partijen is dus van groot be-
lang. Een bergingsoperatie kan vele maanden in beslag nemen, in sommige gevallen zelfs langer 
dan een jaar duren. 

Arjan van Aalst is, aldus BMT-directeur Jeroen de Haas, de eerste Nederlandse SCR die in loon-
dienst is van een in ons land gevestigd expertisebedrijf met substantiële omvang. “Voor opdracht-
gevers geeft dat de garantie dat zij, mocht een SCR bijvoorbeeld tijdens de duur van een berging 
uitvallen, kunnen terugvallen op een professionele organisatie die voor adequate vervanging en 
continuïteit zorgdraagt. De organisatie faciliteert de administratieve ondersteuning en borgt bo-
vendien de  vastlegging van data en omgevingsfactoren ten tijde van de berging. Die zijn weer 
belangrijk als in een later stadium het bergingsloon moet worden bepaald. Daarnaast kunnen we 
complementaire diensten bieden, denk bijvoorbeeld aan onderzoeken op gebied van brandon-
derzoek, stabiliteitskwesties en specialistische kennis van gevaarlijke lading alsmede zaken die 
het bergingscontract zelf aangaan. Omdat  al onze experts getraind zijn in arbitrages in Londen, 
kunnen wij als organisatie garanderen dat er volgens de regels in  behoorlijk Engels wordt gerap-
porteerd ”, aldus De Haas, die aangeeft dat BMT Surveys in de toekomst meer op het gebied van 
berging gaat doen en daarom in de loop van dit jaar nog een van hun bergingsexperts zal voordra-
gen voor de SCR-ballotage. 

VHD neemt TONED over

VHD alarmcentrale heeft vorige maand de 
activiteiten van Totaal Onderhoud Neder-
land (TONED) overgenomen.  

TONED is gespecialiseerd in het uitvoeren van 
reparatie en onderhoud aan gebouwen en ge-
bouwgebonden installaties en 24/7 bereikbaar-
heid. Ook het TONED onderdeel Just Check It is 
bij de overname van de activiteiten betrokken. 
Just Check It ontwikkelt webbased software 
en mobiele apps voor het managen van ser-
viceprocessen zoals onderhoudsprocessen en 
inkoopprocessen. Alle medewerkers gaan mee 
over.  Peter Varenkamp (op de foto vierde van 
rechts), algemeen directeur VHD: “Met de over-
name breiden we onze positie in de markt van 
onderhoud- en reparatieservices aan partijen 
als verzekeraars, woningcorporaties, VVE’s en 
vastgoedeigenaren fors uit.”

HHG gaat verder
Rentokil, de eigenaar van de Holland Herstel 
Groep (HHG), heeft maandag 13 juni jl. een 
verklaring getekend waarin de intentie is vast-
gelegd dat HHG als zelfstandige onderneming 
verder gaat en dat de HHG-medewerkers eige-
naar worden van het bedrijf waar zij in dienst 
zijn. HHG is een gespecialiseerd reconditione-
rings-, reinigings- en asbestsaneringsbedrijf 
met ruim 50 medewerkers verdeeld over 6 ves-
tigingen. Na ondertekening van de intentiever-
klaring dienen er verscheidene administratieve 
en juridische werkzaamheden uitgevoerd te 
worden, zoals het oprichten van een nieuwe 
B.V. en een Stichting Administratiekantoor. 
Het is de planning dat 15 juli aanstaande alle 
formaliteiten zijn afgerond en bij de notaris de 
eigendomsovergang kan worden bezegeld. Op 
dit moment staat HHG onder leiding van een 
interim-manager, Laurens Vellen. Na de over-
dracht wordt Nico van der Vliet (67) directeur. 
Hij is oud-eigenaar van het bedrijf, dat hij in 
2006 aan Rentokil verkocht (meer informatie 
op onze website, 15-6).

S C H A D e b e d r i j v i g h e d e n
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Hoogeveen en Rotterdam verder als Artium

BosBoon blijft op koers 
ondanks ‘aderlating’ 

BosBoon Eindhoven en het eveneens in Eindhoven gevestigde BosBoon Schadeservice, BosBoon 
Amsterdam, BosBoon ETAS en BosBoon SAREC gaan onder de bestaande naam en als één bedrijf 
door. Van het veertigtal medewerkers van de BosBoon Expertise Group, is circa een derde deel 
werkzaam bij de bedrijven die nu als Artium verdergaan. BosBoon Expertise Group bestaat in de 
nieuwe samenstelling uit 26 medewerkers, maar zal de komende maanden gaan groeien.

“Met de huidige vestigingen kunnen we ook heel goed onze landelijke dekking bieden, te meer 
daar wij experts in dienst hebben die in het noorden en oosten van het land werkzaam zijn. Boven-
dien hebben wij ons per 1 juli aanstaande versterkt in het noordoosten met de komst van Hans de 
Haan, een ervaren expert die bij Achmea werkt. De komende maanden zullen we verdere uitbrei-
ding zoeken, waarbij onze werving met name gericht zal zijn op experts die in de regio Rotterdam 
wonen. Ik sluit niet uit dat we op termijn nieuwe kantoren zullen openen in het noordoosten en 
in de Rotterdamse regio”, aldus Mathy Boon, directievoorzitter van de BosBoon Expertise Group. 

Op 1 juli 2000 ging Van der Bos & Boon Expertise in Eindhoven (en Arnhem) van start als expertise-
bureau gespecialiseerd in CAR en technische varia. Tussen 2007 tot en met 2014 vonden diverse 
uitbreidingen plaats, onder meer met het in Amsterdam gevestigde Etas. De organisatiestructuur 
bestond tot 1 juni 2016 uit een groep van overwegend zelfstandige bedrijven die samenwerkten 
onder de naam BosBoon Expertise Group B.V. 

De directie van de BosBoon Expertise Group in zijn nieuwe samenstelling, bestaat naast voorzit-
ter Mathy Boon (midden op de foto) uit Twan Meulendijks (links) en Herman van Velsen (rechts). 

Bij de BosBoon Expertise Group zijn de vestigingen Hoogeveen en Rotterdam 
(Barendrecht) per begin van deze maand verzelfstandigd. Zij gaan als nieuwe bedrij-
ven zelfstandig verder onder de naam Artium. BosBoon Expertise Group blijft - zon-
der genoemde twee vestigingen - als één bedrijf met alle reeds geboden diensten 
onveranderd landelijke dekking bieden. 

NN wint prijs met 
preventieve commercial

Nationale-Nederlanden heeft in de categorie 
‘Financial’ de ‘bronzen Esprix’ gewonnen voor 
haar campagne De Nationale Inbrekersindex. 
De marketing-award is toegekend door een 
jury van Nederlandse creatieven en marke-
teers. De campagne is samen met reclamebu-
reau Grey Benelux ontwikkeld.

Volgens de jury “is het inspelen van Nationale-
Nederlanden op angst in de financiële sector 
doorgaans een no-go, maar hier wordt dat 
heel slim en precies toegepast. Via video-
dienst Periscope kijken we mee met een in-
breker die een huis leegrooft. De uitvoering 
van deze campagne is erg goed en innovatief 
gedaan. Het is creatief om aandacht te vragen 
voor inbraakpreventie door de inzet van ex-in-
brekers. Met de Nationale Inbrekersindex heeft 
de verzekeraar veel publiciteit gerealiseerd. 
Zoveel exposure is erg knap voor een financi-
ele dienstverlener”. 
 

Keurmerk Duurzaam 
Herstel voor BELFOR

Onlangs heeft BELFOR-directeur Leo Mulder 
het ‘Duurzaam Herstel’-certificaat in ontvangst 
genomen in de categorie reconditionering.
BELFOR is een wereldwijd werkende verlener 
van reconditioneringsdiensten bij calamitei-
ten. Er werken meer dan 12.000 medewerkers 
verspreid over vier continenten. In Nederland 
werkt BELFOR vanuit de vier vestigingen, Alk-
maar, Weesp, Rotterdam en Heerlen. 

Het keurmerk Duurzaam Herstel is voort-
gekomen uit de organisatie die zich sedert 
ongeveer vier jaar inzet voor het op de auto-
schadeherstel gerichte keurmerk ‘Duurzaam 
Repareren’. Duurzaam Herstel werd in 2015 in 
pilotfase gestart en wordt in 2016 verder in de 
markt gezet, zowel voor reconditioneringsbe-
drijven als verschillende andere categorieën 
schadeherstellers op brand/varia-gebied. 

(Meer informatie hierover op onze website in 
het bericht van 9-6).
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Waarom ben je marketeer in de herstelbranche geworden?
Ik merk dat er nog heel veel ruimte is in de herstelbranche. Allereerst de 
mindset, hoe er over schadeherstel wordt gedacht. In onze gedachte 
bestaat schade niet, althans dat willen we overbrengen. Bij een schade 
moet je beginnen met denken: hoe gaan we dat herstellen! Ruimte is er 
ook qua doelgroepen, nu zijn dat met name verzekeraars. Maar ook be-
drijven en particulieren die met niet verzekerde beschadiging te maken 
hebben, willen we bereiken. Daarbij wordt er in deze branche nog weinig  
out of the box gedacht. Kijk eens naar advertenties, die lijken meestal op 
Word-bestanden met een plaatje erin. 
Less is more, probeer dat eens. Doe ook meer met online, met apps, is in 
deze branche ook achtergebleven gebied. 

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Eigenwijs, aanpakker, doorzetter, direct, sociaal

Welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht als marketeer?
Met name eigenwijs, om iets anders te durven doen dan de rest. Het is 
gemakkelijk mee te gaan met de rest, omdat je dan zo min mogelijk com-
mentaar krijgt, negatief en positief. Maar ik durf ook de weg van de mees-
te weerstand te kiezen, ik durf ook niet met de menigte mee te gaan.

Wie is je grote leermeester?
Op het gebied van de markt van herstel, Robert de Keijzer, een van de 
directeuren van Novanet. Op het gebied van marketing en reclame, Nat-
werk, een reclamebureau dat hele aparte dingen bedenkt. Dit bureau 
heeft bijvoorbeeld de speculaaskroket van de Febo bedacht. Geweldig 
zo’n idee. Je krijgt zo mensen aan het praten, zet ze aan het denken.

Worden jongeren in de herstelbranche voor vol aangezien?
Ik hoor wel van oud-studiegenoten in andere branches dat zij zich eerst 
jaren moeten bewijzen, voordat ze zelf beslissingen mogen nemen. Ik 
weet niet hoe het bij andere herstelbedrijven is, maar hier word ik ge-
waardeerd om mijn frisse blik en luisteren ze naar wat ik vind van markt-
benadering. Ik heb het gevoel dat mijn inbreng ertoe doet, dat ik mag 
meebeslissen. Ik word behoorlijk vrijgelaten.

Favoriete app?
Instagram.

Welk schadeherstel is je tot dusver het meest bijgebleven?
Ik krijg regelmatig foto’s van herstellers toegestuurd van hun werk, van 
vóór en van nà het herstel, omdat ze er trots op zijn. Laatst een van een 
bad, met een gat erin van 10 cm omtrek. Dat ze dat voor elkaar kregen 
om het onzichtbaar te herstellen, in één woord ongelooflijk.

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
Documentaire van de BBC over de bom in Hiroshima.
Voor een speelfilm van twee uur, daar heb ik geen geduld voor.

Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
Ik draag nooit shirts met tekstopdruk. Hou ik niet van.
Ik wil niet op mijn kleren uitdragen, waarvoor ik sta in het leven.
Doorgaans draag ik effen shirts of met streepjes. Als er dan toch iets op 
moet:  bloemen of zo. 

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Italië, fijn rondslenteren, pizza en pasta eten, koffie drinken, heerlijk die 
manier van leven. Overigens, Australië, is heel iets anders, maar wat een 
vriendelijke relaxte mensen, jammer dat het zo ver weg is. 

Waaraan moet een goede collega voldoen?
Iemand moet goed kunnen luisteren, om feedback te ontvangen, dat hij 
of zij niet direct in de verdediging schiet. En ook feedback wil geven, ik 
denk dat je van het krijgen van feedback alleen maar beter wordt. Met 
goede collega’s is er tweerichting verkeer, is er dialoog.

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
Marketing zit in deze branche nog te weinig bij de mensen in het hoofd. 
Ik krijg wel eens het idee,  dat als het wat minder gaat, het eerst op mar-
keting bezuinigd wordt. Je moet juist andersom denken.

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Mensen denken dat marketing naar eindklanten veel spannender is - 
daar zitten de grote bureaus op - en dat de zakelijke markt saai is. In deze 
branche wordt marketing er veelal een beetje bijgedaan door iemand 
die nog tijd over heeft.. Doordat dit niet de wereld van de grote bureaus 
is, krijg je als marketeer met meer aspecten van het vak te maken en krijg 
je meer kansen om je te onderscheiden.

Als je geen marketeer was geworden, welk vak had je dan gekozen?
Makelaar in bedrijfsvastgoed. Ik heb mijn scriptie over makelaardij ge-
schreven, over de doorlooptijd van de verkoop van woningen en de fac-
toren die daarop van invloed zijn.

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Senioren zijn te vaak vastgeroest, ‘zo doen we dat altijd’, zeggen ze dan. 
Maar dat mag innovatie niet in de weg staan. Ze hebben echter wel veel 
ervaring en weten beter dan jongeren hoe je met mensen omgaat. In veel 
van het werk dat ik doe, maar dat zal ook in zijn algemeenheid gelden, 
hangt het resultaat van je acties voor een belangrijk deel af van inter-
menselijke communicatie, van verwachtingsmanagement, dat wordt 
nog wel een onderschat door jongeren. Dat moeten ‘wij jongeren’ echt 
nog leren.

Wat merk je in het dagelijks werk van de economische situatie?
Ik ben nog zo jong, dat ik aan het werk ben gegaan nà de laatste crisis, 
2013, heb niet het idee dat ik er iets van gemerkt heb. Ik weet niet hoe het 
in de crises was. In de herstelbranche hebben we het goed, wellicht dat 
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juist crisis voor onze branche goed is, er wordt meer hersteld, vooral ook 
in niet verzekerde situaties. In de marketing in het algemeen trekken de 
budgetten weer aan, hoor ik van alle kanten.

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 
Aantrekkelijk, dat ik zoveel vrijheid krijg. 

Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
Samen met mijn moeder en tante naar De Toppers. Was echt gezellig, al 
heb ik niets met glitterpakken. Maar ook Rutten was er, dus ik hoef me 
niet te schamen, o wat erg, dat die vraag me net nu wordt gesteld.

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
Spice Girls

Is er een tekort aan jonge mensen in de herstelbranche?
Ik kan niet over de hele branche oordelen. Wij hebben hier bij Novanet 
volop jonge mensen aan de slag, ik denk dat er hier een goede verdeling 
is tussen jong en ervaren. 

Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
Ik verbaasde me, en doe dat nog steeds, over het teveel aan tekst in ad-
vertenties. 

Wat weet nog niemand van je?
Ik hield vroeger erg van de scouting, ben zes jaar lang padvinder ge-
weest, knopen gelegd, met kompassen aan de slag. Skills opgedaan. 
Past eigenlijk wel bij deze branche.

Wat is je favoriete restaurant?
Probeer graag steeds weer nieuwe restaurants uit. Ik houd erg veel van 
Italiaans eten. 

Wat moet de regering meteen aanpakken?
De vluchtelingenproblematiek, zoals ook in het vorige nummer van 
Schade Magazine werd geantwoord, al vraag ik me af of er een passende 
oplossing te vinden is.

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
Dat er gewerkt wordt aan een app die gebruikers realtime informatie 
biedt over te verwachten kosten van een schade en die de communi-
catie gedurende het herstelproces verbetert. Het is het nog niet zo ver 
met die app dat de realtime informatie geboden wordt, maar daar gaat 
het wel snel naartoe. Er is ook sterke behoefte aan, is ons gebleken uit 
enquêtes met verzekeraars. 

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 
Dat iedereen Novanet herkent door de neergezette campagnes, door het 
less is more principe,  door de stijl die en het kleurenpallet dat we in onze 
uitingen gebruiken, dat ze ons herkennen zonder dat ze de naam van het 
bedrijf zien, dat we gezien worden als vooruitstrevende partij.

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n vrouw in een strak mantelpakje’ 
wordt?
Ik wil dat niet zijn omdat ik dat associeer met grote bedrijven, waarin je 
slechts een nummer bent, waarin je jarenlang op je hoge hakken en in 
dat mantelpakje bezig bent in een ratrace, voordat je echt iets bereikt, 
echt iets te zeggen hebt. Maar een mantelpakje op zich is best mooi. 
Ik draag het niet, ook niet in mijn vrije tijd, ik loop bijna nooit op hoge 
hakken, heb ze wel, soms moet je naar een gelegenheid waarbij hoge 
hakken horen bij de lange jurk. Maar heb wel na een uur al pijn in mijn 
voeten. 

Wat is je levensmotto?
Dat vind ik zo cliché. Maar mijn moeder had vroeger uitgeknipt en op 
mijn prikbord in mijn kamer opgehangen: ‘het leven is een feest, alleen 
moet je zelf de slingers ophangen.’ Daar ben ik het wel mee eens. Echt 
een motto heb ik niet, maar dan komt deze er wel bij in de buurt.

Is er een vraag die jij mist?
Wat is je meest gênante moment?

Wat is dan je meest gênante moment?
In groep 8 speelde ik in de musical en moest ik liedjes zingen, maar kan 
absoluut niet zingen. 
Niet dat ik er nu nog wakker van lig.

Wat is je favoriete sport?
Handbal, een fantastische uitlaatklep. Kan mijn hoofd helemaal leeg 
maken.

D e  j e u G D  V A N  T e G e N W O O R D I G
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Kwaliteit is beslissend voor de 
opdrachtenportefeuille van 
reconditioneringsbedrijven

In de markt van servicegerichte dienstverleners na calamiteiten wordt de 
concurrentieslag op het scherpst van de snede uitgevochten. Deze zal naar 
de stellige overtuiging van veel betrokkenen niet door prijsvechters worden 
gewonnen. Uiteindelijk zal het bedrijf dat de beste kwaliteit levert, met de 
eer én de opdrachten gaan strijken. Een en ander blijkt ook uit de proef van 
Stichting Salvage met het inzetten van schadestopbedrijven op grond van 
een aantal kwaliteitsprestatie-indicatoren. Het bedrijf dat het beste scoort, 
mag de meeste opdrachten verwachten. Dolmans Calamiteiten Diensten 
werkt al geruime tijd aan een continue kwaliteitsverbetering, voor wat be-
treft de organisatie, de mankracht en de middelen. Een gesprek daarover 
met Arie Maarleveld, operationeel directeur in regio Noordoost van Dol-
mans Calamiteiten Diensten.

Voor de proef in het noorden van Nederland met het in-
zetten van schadestopbedrijven op grond van kwaliteits-
prestatie-indicatoren, hebben Stichting Salvage en de 
schadestopbedrijven zelf samen een opzet ontwikkeld 
die tot nog betere prestaties zal leiden en waarvan dus 
vooral de gedupeerden van een calamiteit profijt zullen 
hebben. Stichting Salvage stelt overigens al sinds jaar 
en dag kwaliteitseisen aan de schadestopbedrijven. Dit 
betreft een pakket eisen ten aanzien van bijvoorbeeld 
opleidingen, materialen en de bedrijfsorganisatie. De 
bedrijven moeten hieraan voldoen voordat ze in aan-
merking komen voor samenwerking met Stichting Sal-
vage. Inmiddels zijn deze kwaliteitseisen in de branche 
gemeengoed geworden en is het tijd voor een volgende 
stap. Daarom worden nu aanvullende doelen gesteld, 

die niet de kwaliteit vooraf, maar de geleverde kwaliteit 
achteraf betreffen. Het gaat daarbij om het contact met 
de klant, de uitvoering van de gevraagde werkzaamhe-
den, de toepassing van een aantal standaardactiviteiten 
en het in rekening gebrachte tarief. Deze vier indicatoren 
leveren een kwaliteitscijfer op en dat is bepalend voor de 
inschakeling. Scoort een bedrijf op alle fronten goed, dan 
mag het meer opdrachten verwachten dan een bedrijf 
dat minder goed scoort.

Opsplitsing
Dolmans Calamiteiten Diensten heeft de organisatie al 
geruime tijd geleden zo ingericht, dat in een continu pro-
ces aan de kwaliteit kan worden gewerkt. “We hebben 
daar het bedrijf als het ware voor opgesplitst”, legt ope-

De tijdsdruk is in 

dit soort trajecten 

altijd enorm groot
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rationeel directeur Arie Maarleveld uit. “We zetten ons in 
voor schades zonder expert, schades met expert en in-
dustriële schades. Zo voorkomen we dat een medewer-
ker die nog alleen maar kleine, huishoudelijke schades 
heeft gedaan, ineens op een industrieel project loopt. 
Overigens noemen wij een schade industrieel als er heel 
snel en in heel korte tijd veel werk moet gebeuren, in een 
omgeving waar ook nog eens veel mensen op de werk-
vloer aanwezig zijn. Zeker dan letten we heel goed op 
de veiligheid. Als de druk hoog is en er zijn veel mensen 
in een relatief kleine ruimte, moet je zeker weten dat de 
veiligheid geborgd is.” Voorbeelden van grote industriële 
schades waarbij Dolmans Calamiteiten Diensten recent 
betrokken was, zijn een brand in een glasfabriek, een 
brand in een drukkerij, diverse waterschades in winkels 
van een grote supermarktketen en een grote waterscha-
de in een Zweeds warenhuis, “waar we ook met vijfenze-
ventig man het klokje rond waren”, aldus Maarleveld.

Gerichte opleidingen 
De gespecialiseerde aanpak binnen Dolmans Calamitei-
ten Diensten is zo georganiseerd, dat in alle drie de regio’s 
– West, Zuid en Noordoost – vier industrieel teamleiders 
werkzaam zijn, die ieder gemiddeld twintig medewerkers 
aansturen. Bij een grote klus waarvoor bijvoorbeeld zes-
tig mensen moeten worden ingezet, gaan drie industrieel 
teamleiders naar het project, die gezamenlijk het werk 
organiseren. Bovendien zijn vier industrieel managers in 
het hele land inzetbaar, om erop toe te zien dat het werk 
inderdaad adequaat wordt georganiseerd. Deze specia-
listische managers worden in de regel voor de hele klus 
zoals die zich aandient, vrijgemaakt. Arie Maarleveld: 
“Het grote voordeel van deze opzet is dat we onze men-
sen heel gericht kunnen trainen en opleiden op het ge-
bied van industriële schades. De specialisten komen drie 
keer per jaar bij elkaar voor een gezamenlijke opleiding. 
Ze dragen daar meestal zelf de onderwerpen voor aan, 
vanuit hun ervaringen in de projecten. Soms zetten we 
daar dan een externe trainer voor in, maar ook kan het 
zijn dat we zelf mensen in dienst hebben die daar erva-
ring mee hebben opgedaan en hun kennis met hun col-
lega’s kunnen delen. Vaak gaat het over onderwerpen die 
met veiligheid hebben te maken en we hebben bijvoor-
beeld opleidingen verzorgd over HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Point) in de voedingsmiddelenindus-
trie, het omgaan met liften na brandschades, het reinigen 
van luchtbehandelingsinstallaties, drukpuntbelasting 
van vloeren, het beperken van corrosie in vochtige ruim-
ten en meer van dergelijke onderwerpen. Het gaat hierbij 
om een continu proces van opleiden en dus van kwali-
teitsverbetering.”

Bedrijfsschadebelangen
Doet zich een calamiteit voor, dan wordt Dolmans Ca-
lamiteiten Diensten via een alarmcentrale ingeschakeld 
voor eerste noodhulp, reiniging en reconditionering, 
droging en vaak ook projectcoördinatie. Niet zelden 
is het bedrijf al ter plaatse voordat de schade-expert is 
gearriveerd, bijvoorbeeld omdat de ingeroepen Salva-
gecoördinator met veel spoed schadestopactiviteiten in 
gang wil zetten. Vervolgens wordt met alle betrokkenen 
een plan van aanpak opgesteld, waarin alle veiligheids-
aspecten worden benoemd, de inzet van mensen wordt 
beschreven, de telefoonnummers van contactpersonen 
in de organisatie worden vermeld en waarin ook wordt 
aangegeven op welke condities de klus wordt geklaard, 
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dus met een aanneemsom of op basis van nacalculatie. 
Ondertussen wordt er doorgaans al gewerkt, want tijd is 
bijzonder kostbaar. “Het bedrijfsschadebelang is natuur-
lijk vaak essentieel”, stelt Arie Maarleveld. “En dan praat 
ik nog niet eens over geld. Heb je bijvoorbeeld een brand 
in een ziekenhuis, dan is het van het grootste belang dat 
zo’n afdeling of vleugel zo snel mogelijk weer in gebruik 
kan worden genomen en dat de patiënten er weer terug 
naartoe kunnen. De tijdsdruk is in dit soort trajecten al-
tijd enorm groot.”

Afspraak is afspraak
Voor diverse werkzaamheden na een calamiteit kan 
Dolmans Calamiteiten Diensten een beroep doen op 
zusterbedrijven in de Dolmans Groep, met name Trition, 
bouwkundig schadehersteller Qbuild en Dolmans de 
Jong Milieutechniek voor onder meer asbestsanering. 
Daarnaast is er een vaste kring van bedrijven en toele-
veranciers op het gebied van bijvoorbeeld de inzet van 
hoogwerkers, het omgaan met chemicaliën, de recondi-
tionering van technische apparatuur et cetera. Om dan 
gezamenlijk de bedrijfsschade tot een minimum te be-
perken geldt één stelregel in het bijzonder, aldus Maar-
leveld: “Afspraak is afspraak. We maken pas een afspraak 
als we zeker weten dat we de deadline kunnen halen. 
We vinden dat je al in het voortraject heel realistisch 

moet zijn en geen verwachtingen mag scheppen die je 
niet kunt waarmaken. Zegt de verzekerde dat hij morgen 
weer open wil zijn, en je weet dat dit absoluut niet kan, 
dan moet je eerlijk zijn en dat gewoon melden. Zegt de 
verzekerde dat hij een week de tijd heeft, en je ziet mo-
gelijkheden om die termijn te verkorten, dan moet je dat 
ook niet laten.”

Mobiele units
Redelijk nieuw in de aanpak van Dolmans Calamiteiten 
Diensten zijn de compleet ingerichte mobiele units die op 
drie regionale vestigingen zijn gestationeerd. Maarleveld: 
“Zodra we met een grote groep mensen ergens aan de 
slag moeten, bij nacht en ontij, pakken we zo’n container 
op en beschikken we over alle materialen en middelen 
die we voor het karwei nodig kunnen hebben. Zo’n mo-
biele unit is standaard gevuld met stofzuigers, hogedruk-
units, persoonlijke beschermingsmiddelen, sponzen, 
emmers, schoonmaakmiddelen, bezems, waterzuigers 
en nog allerlei andere zaken waarover we direct moeten 
kunnen beschikken om aan de gang te gaan. We kunnen 
zo’n unit heel snel bij de klant plaatsen, net als onze mo-
biele kantoren, mobiele toiletunits en mobiele kantines.” 
Volgens Arie Maarleveld worden de mobiele units heel 
frequent ingezet. “Niet zelden staan ze alle drie tegelijk 
op locatie bij een klant”, zo zegt hij tot slot. <
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20 jarig NarIM 
jong, snel en innovatief

Het tweedaagse jubileumcongres van de twintig jaar oude NARIM, Nederlandse As-
sociatie van Risk en Insurance Managers, was vooral jong, snel en innovatief. Een 
recordaantal bezoekers van 420 verzamelde zich in de grote zaal van Hotel van 
Oranje, nam ’s middags deel  aan een aantal van de georganiseerde sessies en sloot 
de  eerste dag  af met een interactieve synthese van de verschillende sessies, een 
zogenoemde ‘wrap up’ van de uitkomsten door dagvoorzitter Rens de Jong. 

Verschillende stellingen werden voorgelegd aan de aanwezigen, 
waarna zij vanaf hun telefoons de antwoorden konden geven, die 
vervolgens realtime op grote schermen werden geprojecteerd. 
Terwijl ondertussen Jacques Jaarsma, een van de redacteuren 
van het NARIM-magazine, trachtte de stortvloed aan antwoorden 
tot een verhaal te verwerken. Het was voor de eerste keer dat hij 
aldus aan ‘crowd writing’ deed. Enkele stellingen ziet u hier, op 
onze website zijn er in onze Galerij meer te zien. Dat geldt ook voor 
de feestelijke voortzetting van het evenement in de tegenover het 
hotel liggende Beachclub O, waarvan u enkele foto’s ziet in het 
blad en meer op onze website.

En de winnaar is…
Tijdens de plenaire sessie werden twee awards uitgereikt. Titus Tiel Groenestege kreeg uit handen 
van juryvoorzitter en NARIM-bestuurslid Tjerk van Dijk de NARIM-Award 2016 uitgereikt. Titus Tiel 
Groenestege (links op de foto) is Director Risk & Insurance bij Pon Holdings. Hiervoor werkte hij 
bij Delta Lloyd, Marsh en Cumela Verzekeringen. Vorig jaar werd de award gewonnen door Otto 
Bekouw.

Martine Deveneijns (executive director Business Development bij Willis Towers Watson) heeft met 
haar scriptie over personeelsrisico’s de Edwin Meyer Award gewonnen. Deze award is ingesteld 
ter nagedachtenis aan Edwin Meyer, die begin 2015 onverwacht is overleden. Edwin Meyer was 
verantwoordelijk voor risk & insurance bij Arcelor Mittal en was docent bij de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) voor de opleiding Enterprise Risk Management. Voor deze eerste Edwin Meyer 
Award zijn twintig scripties beoordeeld van studenten van de masteropleiding van de UvA. Het 
is de bedoeling dat ook studenten van andere universiteiten in binnen- en buitenland met hun 
scriptie kunnen meedingen. Voorwaarde is dat er een duidelijk verband is met risk & insurance 
management. Arjen Ronner hoogleraar Enterprise Risk Management aan de UvA, reikte de award 
uit.
“Een HR-manager is vooral op de mens gericht en dat is natuurlijk goed. Maar leer de HR-manager 
ook adequaat omgaan met de data”, zo antwoordde Martine Deveneijns op de vraag van dagvoor-
zitter Rens de Jong wat een conclusie uit haar winnende scriptie is.
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Japan: 162.000 claims aardbeving 
afgehandeld 

De aardbeving op 16 april van dit jaar in het Ja-
panse Kumamoto heeft tot op heden bij Japanse 
verzekeraars tot meer dan tweehonderdduizend 
vragen geleid: 201.248. Dat leidde inmiddels tot 
162.111 afgehandelde claims. In 147,575 gevallen 
werd een schadebedrag betaald. Het totale scha-
debedrag dat tot en met 31 mei betaald werd, be-
draagt 1,97 miljard euro. De aardbeving bestond 
uit een voorschok (sterkte 6,2) en een hoofdschok (sterkte 7,0). Minstens 
49 mensen kwamen om het leven en ongeveer 3.000 raakten er gewond. 
Meer dan 44.000 mensen zijn geëvacueerd. Ruim duizend gebouwen zijn 
beschadigd, waarvan er negentig volledig vernietigd werden. Ook een 
ziekenhuis met een capaciteit van 500 bedden werd getroffen en alle pa-
tiënten werden geëvacueerd.

Opkomende risico’s:  
rellen, internetfragmentatie, 

monetaire onrust, massale migraties

De mondiale verzekeringsbranche dient voor wat 
betreft opkomende risico’s vooral rekening te 
houden met de gevolgen van ‘onrust in opkomen-
de markten’ (denk aan rellen), ‘isoleren van inter-
netnetwerken binnen nationale grenzen’ (ernstige 
verstoringen voor grensoverschrijdend werkende 
bedrijven) en ‘monetaire problemen’ (denk aan 
negatieve rente). Dit stelt herverzekeraar Swiss Re 
in een eind mei verschenen rapport. Andere onderwerpen waarop we 
moeten letten, zijn ‘door menselijk toedoen veroorzaakte aardbevingen’ 
en ‘massale migraties’. Deze vijf gesignaleerde risico’s behoren tot een 
rij van 21 beschreven opkomende risico’s. De herverzekeraar maakt bij 
haar interne risk management gebruik van het zogenoemde SONAR-
proces om inzicht te krijgen in toekomstige risico’s. “Om vroege signalen 
op te pikken van hetgeen voorbij te horizon ligt”, zo omschrijft de herver-
zekeraar het vorsen naar opkomende risico’s.

Reeds 32 doden door Belgische 
treinongevallen in 21e eeuw

Begin deze maand heeft een fataal treinongeval plaatsgevonden in Bel-
gië, waarbij inmiddels drie doden zijn gevallen. Een passagierstrein is 
tussen Namen en Luik op een goederentrein gereden. De treinen reden 
op hetzelfde spoor. De passagierstrein reed met vermoedelijk een snel-
heid van honderd kilometer op de vrachttrein. Er loopt onderzoek hoe 
dat mogelijk was. De bestuurder van de passagierstrein is overleden. 
Waarom heeft de bestuurder niet eerder geremd of kunnen remmen? 
Mogelijk door het slechte zicht (het was mistig). Volgens onderzoek heeft 
de bestuurder van de goederentrein zich aan de instructies gehouden. 

De vader van de omgekomen bestuurder van de passagierstrein, die op 
de stilstaande goederentrein botste, wil een civiele rechtszaak aanspan-
nen om de toedracht helder te krijgen. Acht jaar geleden was er op vrij-
wel dezelfde plaats ook een ernstig treinongeluk. Inmiddels zijn er in de 
21ste eeuw bij treinongevallen in België 32 dodelijke slachtoffers geval-
len. In ons land zijn er in deze eeuw 7 slachtoffers van treinongevallen te 
betreuren (meer informatie op onze website, 7-6). 

Schade bosbrand Canada ‘valt mee’

Bij de bosbranden die begin mei hebben gewoed in en rond de stad Fort 
McMurray in de staat Alberta in het westen van Canada, zijn ongeveer 
2.400 gebouwen verloren gegaan, 10% van alle gebouwen in de stad. 
Het gaat vooral om woonhuizen. Schattingen van kredietinformatiebe-
drijven spreken van verzekerde schade van 3,4 miljard euro (Moody’s) en 
‘liggend tussen 1,4 en 4 miljard euro’ (DBRS Ltd.). De stad is een centrum 
van oliewinning. 88.000 mensen werden geëvacueerd. Tijdens de evacu-
aties kwamen twee mensen om het leven bij een auto-ongeval. Overige 
slachtoffers worden niet gerapporteerd. Eerst werd er gesproken van 
een mogelijk verzekerd schadebedrag van 6 miljard euro. Maar ook met 
de nieuwe lagere schattingen, zullen deze bosbranden naar het zich laat 
aanzien de natuurramp met de hoogste verzekerde schade ooit worden 
voor Canada. De kredietinformatiebedrijven verwachten niet dat de kre-
dietwaardigheid van de verzekeraars in problemen zal komen. Gewezen 
wordt op getroffen herverzekeringen. Tot op heden staat de ijs-storm 
uit 1998 met een verzekerde schade van 1,3 miljard euro (voor inflatie 
gecorrigeerd) te boek als de natuurramp met de hoogste schade (meer 
informatie op onze website, 14-5, 7-6).

Europa: wateroverlast in mei en juni

Verschillende landen in Europa, waaronder Frankrijk en Duitsland, had-
den in mei en begin juni te kampen met ernstige wateroverlast door 
de zware regenval en door extra smeltwater ten gevolge van de late 
sneeuwval. Zowel in Frankrijk als Duitsland zijn mensen omgekomen. 
Ook in eigen land ontstond schade door hagelbuien en regenval (meer 
informatie op onze website, 2-6).

‘Industriële controle systemen’ doelwit 
van cybercriminelen

Bij cyberrisico’s moet niet alleen gedacht worden aan het stelen van 
data. Cybercriminelen richten zich ook steeds meer op industriële con-
trole systemen (ICS) van nuts- en productiebedrijven. Zo hebben de 
afgelopen maanden drie nutsbedrijven in de Oekraïne, het nationale 
elektriciteitsbedrijf in Israël en een Duitse kerncentrale te maken gehad 
met cyberaanvallen. In de VS waren het afgelopen jaar bijvoorbeeld 295 
geregistreerde ICS-cyberincidenten, een stijging van 20%. Dit meldt Alli-
anz Global Corporate & Specialty (meer informatie op onze website, 2-6).
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de branche organisaties in deze 
sectoren. Verschijnt zes maal 
per jaar. 
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trends 37 euro (excl. btw) per 
jaar. Abonnementen kunnen per 
mail worden aangevraagd bij 
info@excellentmediagroep.nl. 
Jaarabonnementen kunnen op 
ieder gewenst tijdstip ingaan en 
worden automatisch verlengd per 
kalenderjaar. Opzegging schrif-
telijk of per mail, uiterlijk twee 
maanden voor het verstrijken van 
de abonnementsperiode. 

ISSN 1875-4236.

Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen, vermenigvuldigd of 
gereproduceerd zonder schrifte-
lijke toestemming van EMG b.v. of 
andere auteursrechthebbenden. 

Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samen-
gesteld, EMG b.v. kan geen aan-
sprakelijkheid aanvaarden voor 
de juistheid en volledigheid van 
alle in deze uitgave opgenomen 
teksten en beelden.

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

CO LO F O N

ron sanders is 2 juni 
jongstleden bij OOM Ver-
zekeringen met pensioen 
gegaan na een 38-jarig 
dienstverband. In 1967 
kwam hij, 17 jaar oud, in 
dienst van levensverzeke-
raar Olveh, een rechtsvoorganger van 
Aegon. In 1978 maakte hij de overstap 
naar OOM, toen onderdeel van dezelfde 
groep uitmakend (sinds enige jaren 
maakt OOM geen onderdeel meer 
uit van Aegon). Elders in dit nummer 
van Schade Magazine vertelt Sanders 
over zijn nu afgesloten loopbaan. De 
‘everzwijn-vandalisme schade’ is hem 
het meest bijgebleven.

Bij Delta Lloyd Schade is 
Margriet dam (43) medio 
deze maand benoemd tot 
lid van de directie en Chief 
Financial Officer (CFO). Zij 
volgt hiermee Gerard van 
Rooijen (43) op die deze functie ad inte-
rim vervulde. Zij komt van Vivat Verzeke-
ringen, waar ze directeur Control, direc-
tielid REAAL en directielid Zwitserleven 
was. Daarvoor heeft ze verschillende 
financiële managementfuncties vervuld 
bij SNS REAAL en AEGON. Margriet Dam 
is aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam afgestudeerd als bedrijfseconoom 
en volgde een postdoctorale studie tot 
register controller aan de Vrije Universi-
teit van Amsterdam.

Michiel van Meer (38) is 
benoemd tot directeur 
Human Resources Benelux 
bij Aon. Hij treedt eveneens 
toe tot het Management 
Committee. Het Manage-
ment Committee van Aon 
Nederland bestaat nu uit Marc van Nu-
land, Rene Mandos, Pascal Hogenboom, 
Rogier Sparreboom, Bob Reichenfeld, 
Ronald Boer en Michiel van Meer. Sinds 
januari 2013 is hij werkzaam binnen Aon 
Nederland (meer informatie op onze 
website, 8-6).

Bij Aon Nederland gaat 
Otto bekouw (44) vanaf 
september als Strategic 
Global Account Executive 
het Global Accounts team 
versterken. Zijn taak is 
gericht op het verstevigen van de dienst-
verlening bij bestaande relaties en 
business development. Vorig jaar won 
Otto Bekouw de NARIM-award. Zijn va-
der, Otto Bekouw sr., was directielid bij 
Bekouw Mendes, een van de bedrijven 
waaruit het huidige Nederlandse bedrijf 
van Aon is ontstaan (meer informatie op 
onze website, 1-6). 

NARIM-bestuurslid tjerk 
van dijk is na bijna vijf jaar 
directeur verzekeringen 
te zijn geweest bij Stork/
Fokker, begin van deze 
maand in dezelfde functie 
in dienst getreden bij de 

KLM. Voordat hij bij Stork/Fokker ging 
werken, was hij gedurende ongeveer elf 
jaar in verschillende functies werkzaam 
bij DRAKA. Hij volgde de hbo-opleiding 
bank & verzekeringen aan de Amster-
damse Academie.

Vanaf volgende maand is 
Zeger baelde de nieuwe 
directeur Bedrijfsvoering 
van de RDW. Hij volgt 
Hans van Santen op. De 
benoeming geldt voor 5 
jaar waarna herbenoeming 
kan volgen. Baelde (51) heeft binnen 
de RDW diverse managementfuncties 
vervuld. Tot 1 juli is hij manager van de 
divisie Registratie en Informatie. Hij gaat 
samen met algemeen directeur Ab van 
Ravestein (62) invulling geven aan de 
nieuwe strategie van de RDW. Van San-
ten (62) wordt adviseur van de directie, 
met name voor de dossiers Remote 
Document Authentication (RDA) en eID 
(elektronische identiteit). 

ijle stelstra is vanaf sep-
tember lid van de directie 
van het IFV, het Instituut 
Fysieke Veiligheid, met als 
portefeuille ‘brandweer’. 
Stelstra is nu waarnemend 
brandweercommandant in 
Amsterdam-Amstelland. In zijn nieuwe 
functie moet hij de verbinding realiseren 
tussen de professionele behoeften in 
het brandweerveld en de mogelijkhe-
den en inzet van het IFV. Als directielid 
gaat IJle Stelstra ook deel uitmaken van 
de RBC, de Raad van Brandweercom-
mandanten (meer informatie op onze 
website, 17-5).

VIVAT heeft Wendy de 
ruiter-Lörx tot Chief Com-
mercial Officer en Jeroen 
Potjes tot Chief Operating 
Officer benoemd. Beiden 
maken door deze benoe-
ming deel uit van de raad 
van bestuur van VIVAT.  Edwin Grut-
terink is benoemd als General Manager 
Schade. Sitske Mauritsz, reeds lid van de 
directie van Reaal, is benoemd als Chief 
Operating Officer (COO) van de product-
lijn Schade. Het bedrijf wordt voort-
aan via productlijnen ingericht. Elke 
productlijn wordt aangestuurd door een 
General Manager. VIVAT onderscheidt 
de volgende productlijnen: Pensioen, 
Schade, Online, Vermogensbeheer, 
Individueel Leven Retail en Individueel 
Leven. In het geval van de productlijn 
Schade is gekozen voor een tandem: 
Edwin Grutterink als General Manager 
en Sitske Mauritsz als COO (meer infor-
matie op onze website, 13-5 en 25-5) 

Lidwien suur (41) is met 
ingang van komende 
maand de nieuwe financi-
eel directeur en daarmee 
ook statutair directeur van 
de ANWB. Lidwien Suur 
bekleedt sinds begin 2012 

Datum: 28 juni
Bijeenkomst:  algemene Ledenver-
 gadering vnab 
 nieuwe stijl
Organisatie:  VNAB
Locatie:  VNAB kennis- en 
 ontmoetingscentrum, 
 Rotterdam
Tijd:  13.00 tot 19.00 uur
Informatie:  www.vnab.nl

Datum:   28 juni
Bijeenkomst:  netwerkgroep Leadin-
 surance
Organisatie:  LinkedIn groep LeadIn-
 Surance
Locatie:  RSA, Rotterdam
Tijd:  17.00 uur – 20.00 uur
Informatie:  www.linkedin.com/
 groups/8490737/profile

Datum:   28 juni
Bijeenkomst:  am:innosurance
Organisatie:  Vakmedianet
Locatie:  Inn Style, Maarssen
Tijd:  9.30 tot 18.00 uur
Informatie:  innosurance.amweb.nl

Datum:   5 juli
Bijeenkomst:  seminar ‘brandveilig-
 heid in de zorg’
Organisatie:  Brandpreventie Academy
Locatie:  Tiel
Tijd:  19.00 tot 20.30 uur
Informatie:  www.brandpreventie.
 academy

Datum:   7 juli
Bijeenkomst:  Maatschappelijk 
 verantwoord recyclen 
 & vernietigen
Organisatie:  NIVRE 
Locatie:  Van Scherpenzeel BV, 
 Utrecht
Tijd:  15.30 tot 19.00 uur
Informatie:  www.nivre.nl

Datum:   30 augustus (eerste dag 
 van tweedaagse training)
Bijeenkomst:  helder rapporteren en 
 Klantgericht e-mailen
Organisatie:  NIVRE
Locatie:  Van der Valk Amersfoort
Tijd:  9.30 tot 16.30 uur
Informatie:  www.taalcentrum-vu.nl/
 nivre

A G e N D A

de functie van algemeen directeur van 
de verzekeringsonderdelen (waaronder 
Unigarant) van de ANWB en maakte 
daarmee al deel uit van de directie 
van de ANWB. De werving voor haar 
opvolger voor de verzekeringsonderde-
len loopt. De Bondsraad zal op 25 juni 
a.s. besluiten over de voordracht van 
Lidwien Suur als penningmeester van 
de vereniging ANWB (meer informatie 
op onze website, 26-5)



Schade aan
Sanitair?

Schade aan een bad of douchebak? Geen 
probleem! Voor het goed en onzichtbaar 
herstellen is materiaalkennis van essentieel 
belang. In ons Novanet lab zijn hiervoor 
specifieke reparatietechnieken ontwikkeld. 
Dagelijks herstellen onze gecertificeerde 
vakmensen door heel Nederland en België 
beschadigingenbeschadigingen aan sanitair, uiteenlopend van 
een scheurtje tot aan een groot gat. Benieuwd 
naar onze samenwerkingsmogelijkheden?

www.novanet.nlmobiele verkoopwagens | strandpaviljoens | 
horecabedrijven | winkels | shishabars | 
verenigingsgebouwen | etc.

dat mijn foodtruck mij 
veel vrijheid geeft.

Bijzondere objecten goed verzekerd!
Ondernemers met een foodtruck of mobiele kraam staan op 
verschillende plekken voor hun klanten klaar. Ook voor deze 
ondernemers biedt OOM Verzekeringen een naar wens samen 
te stellen pakket: de OOM Combinatiepolis.

 

Kijk op www.oombrandverzekeringen.nl 
of bel 070 353 21 60.
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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
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Herstellend vermogen van de 
natuur is enorm
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Van gedooghoreca en strand-
opstal tot grafmonumenten

RECONDITIONERING

Kwaliteitsprestatie indicatoren 
bepalen inzet bedrijven

EMPOWERMENT 
VAN DE PATIËNT

Cover SCHADE_3-16.indd   1 17-06-16   10:12


