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Jan van Stigt Thans, 
hoofd- en eindredacteur

INHOUD

Jagers

Ooit waren we allemaal jagers en verzamelaars. Tienduizend jaar 
geleden gingen we granen en andere gewassen verbouwen en 
daarna ook dieren houden. Mensen konden zich vestigen en er-
gens op toeleggen. Handel ontstond en daarmee de klant. Door 
de eeuwen heen is onze arbeidsspecialisatie steeds verder ontwik-
keld. Daaraan gepaard evolueerden we van een agrarische naar 
een industriële en vervolgens naar een vooral dienstverlenende 
economie, met parallel een trend naar schaalvergroting.

De nadruk kwam steeds meer op dienstverlening te liggen. De af-
stand tot de klant werd echter groter. Om daar iets aan te doen 
leek ‘klantgerichtheid’ vele jaren een toverwoord. Een gesmeerd 
verkoopapparaat bijvoorbeeld dat heel veel polissen sluit, is klant-
gericht. Maar werden alle klanten er beter van? We zijn er inmiddels 
achter dat klantgerichtheid geenszins synoniem is voor het dienen 
van klantbelang. Andere begrippen doen ondertussen meer recht 
aan de bedoeling het belang van de klant centraal te zetten.

In de schadebranche dient de dienstverlener veelal tegelijkertijd 
aan meerdere klantbelangen te denken, bijvoorbeeld die van de 
opdrachtgever en die van de schadelijder, ook als dat een tegen-
partij is. Startpunt is altijd de intentie van de dienstverlener. Voor 
zijn werk heeft hij in ieder geval inlevingsvermogen nodig. U komt 
het in dit nummer in verschillende artikelen tegen. “We hebben in 
ons vak mensen nodig, die erin slagen om met de nodige empathie 
anderen - als ze de nodige tegenslag hebben gehad - weer terug op 
weg te helpen”, zegt Jeroen Fröhlich. Bij instroom van talent gaat 
het zeker ook om “de soft skills van de expert, de communicatieve 
vaardigheden, het kunnen meedenken”, merkt in een ander artikel 
Twan Meulendijks op. 

Ook aandacht voor enkele organisaties die onderzoek doen naar 
klanttevredenheid. Er bestaat soms huiver om de klant te vragen of 
hij tevreden is en al helemaal om de antwoorden openbaar te ma-
ken. Maar bedenk wel dat een klant met dank aan de social media 
weinig moeite meer heeft met zijn onvrede zelf een groot publiek 
te bereiken. En dat het de teneur is dat potentiële klanten eerst 
willen weten, wat andere klanten ergens van vinden. We belanden 
steeds meer in een wereld van reviews, rapportcijfers en ratings. 
We worden jagers op ‘vijf sterren’ dus. Jacht die mag, want het zijn 
de tevreden klanten die deze trofeeën aan u uitreiken.  

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

Jan Schrijver, hoofdredacteur
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Interview met Jeroen Fröhlich MBA, een kwart eeuw ‘aan de zaak’ bij Cunningham Lindsey, verantwoordelijk 
voor Nederland én bijna geheel Europa

Jeroen Fröhlich (49) vierde begin deze maand dat 
hij – rechtsvoorganger GAB Robins Takkenberg 
meegerekend – 25 jaar aan Cunningham Lind-
sey verbonden is. Na zijn studie bedrijfskunde als  
junior-expert begonnen met het rijden van exper-
tises voor Takkenberg dat toen net was overgeno-
men door Robins, daarna op 1 augustus 1991 ‘echt’ 
in dienst gegaan van GAB Robins bij de Engelse ves-
tiging. Fröhlich werd CEO van Cunningham Lindsey 
Nederland bv in 2009 na de overname van GAB Ro-
bins, waarvan hij sinds 2006 algemeen directeur 
van het Nederlandse bedrijf was. Met ingang van 
begin vorig jaar is hij bovendien verantwoordelijk 
voor Europa (exclusief Engeland en Frankrijk).

Mét empathie de mensen die 
tegenslag hebben gehad weer 

op weg kunnen helpen, ook daar 
gaat het om in het expertisevak
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Het internationale karakter van zijn werk ligt hem goed. 
Na twee jaar studie aan Nyenrode kwam hij door een 
uitwisselingsprogramma terecht aan de Universiteit van 
Oregon in de Verenigde Staten. Na daar zijn bachelors 
behaald te hebben, keerde hij terug naar Nederland en 
behaalde hij zijn masters aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Hij was in aanraking gekomen met ‘expertise’ 
doordat in het ouderlijk huis, in Enkhuizen, aan de eetta-
fel het expertisevak van vader Wim één van de gespreks-
onderwerpen was. Wim Fröhlich, nu 74 jaar, was op het 
gebied van taxaties van machines en contraexpertises 
een bekende naam. Of beter gezegd is, “want ik word er 
nog vaak naar gevraagd…familie van Wim? Ja, dat is mijn 
vader. Familie van radioman Sjors? Nee, dat niet”. 

Nieuwe structuur
“Wij hebben de afgelopen jaren in een sterk concurreren-
de en krimpende markt onze omzet op peil weten te hou-
den. Het is te voorzien dat de komende tijd onze omzet 
nagenoeg gelijk blijft”, aldus Jeroen Fröhlich. Cunning-
ham Lindsey heeft in ons land circa driehonderd mede-
werkers aan het werk, die gezamenlijk goed zijn voor een 
omzet van ongeveer 25 miljoen euro, grosso mode even-
wichtig verdeeld over de vier verschillende divisies. “Die 
omzet is winstgevend”, zegt de CEO, “maar dat moet deze 
ook blijven, al heeft het bedrijf te maken met een markt 
waarin de tarieven niet stijgen, de volumes met name in 
het bulksegment krimpen, maar de bedrijfskosten helaas 
wel toenemen. Daarom hebben we de organisatiestruc-
tuur gewijzigd met ingang van deze maand, waarbij we 
scherp hebben gelet op de mogelijkheid om te bezuini-
gen op indirecte kosten”.  Met ingang van augustus is de 
nieuwe structuur doorgevoerd, waarbij de directie terug-
gebracht is van vijf naar twee personen (naast CEO Fröh-
lich heeft Peter van Rensen zitting in deze tweehoofdige 
directie). Kelly Maynard is teruggetreden uit de directie 
en zal het bedrijf gaan verlaten. De komende maanden 
zal ze een aantal projecten voor het bedrijf afwikkelen. 
Huidige directielid Klaas Brand wordt general manager 
van een van de vier ingerichte divisies. De werkzaamhe-
den van de salesafdeling zijn bijna geheel in de operaties 
opgenomen. De totale personele reductie heeft een om-
vang van 8 medewerkers, waaronder twee directieleden. 
“We repareren het dak bij droog weer, zo zou je het kun-
nen zeggen”, is de uitleg van de maatregelen van Jeroen 
Fröhlich. “We hebben met name in onze hoge takken ge-
snoeid, in het belang van het bedrijf en van onze klanten 
die we net zo goed willen blijven bedienen als we dat tot 

op heden hebben gedaan. Er is absoluut geen sprake van 
crisis, maar door deze maatregelen houden we de ruimte 
om de dingen te kunnen doen die noodzakelijk zijn om 
onze kwaliteit van dienstverlening te bestendigen. Zowel 
verzekeraars als expertisebedrijven staan onder kosten-
druk en bij beide soort bedrijven wordt daarom alle vet 
uit de organisatie geperst. Als dienstverlener moet je 
echter op een gegeven moment kunnen zeggen: stop, 
nu niet verder persen. Als je de kwaliteit niet op een aan-
vaardbaar niveau houdt, zou je dienstverlening haar toe-
gevoegde waarde dreigen te verliezen. En wij willen wel 
graag een waardevolle bijdrage leveren.”

Vier divisies
De nieuwe divisies zijn (met tussen haakjes de general 
manager): 

•	 Major	&	Complex	Loss	(Rens	Kramer)
Hierin worden de expertises voor materiële schades 
boven 250.000 euro uitgevoerd dan wel schades die 
een bepaald specialisme vragen, zoals ‘antiek en 
kunst’. Ook de voor verschillende divisies werkende 
unit fraude-onderzoek valt organisatorisch onder 
deze divisie.

•	 Expertise	(Klaas	Brand)
Deze divisie voert de expertises uit voor materiële 
schades tot 250.000 euro, in uiteenlopende branches 
als motorrijtuigen, brand en overige varia.  

•	 Personen	(Martin	de	Haan)
Hierin worden expertises voor personenschade ge-
regeld. Ook expertises voor medische aansprakelijk-
heid vallen in deze divisie. Bovendien worden voor 
verzekeraars werkzaamheden op het terrein van me-
dische acceptatie uitgevoerd, zoals de medische pre-
screenings bij aanvragen voor arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen en levensverzekeringen. 

•	 inTrust	(Johannes	Marinus)
In deze divisie treedt Cunningham Lindsey op als 
‘third-party administrator’. Werkzaamheden kunnen 
uiteenlopend zijn, denk bijvoorbeeld aan het voeren 
van regres voor KPN of aan het uitvoeren van de front 
desk service voor een autoleasebedrijf, of aan het bie-
den van flexibele capaciteit voor schadebehandeling 
voor verzekeringsmaatschappijen. 

Huidige aandacht 

voor ‘cyber’ 

disproportioneel
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internationale uitdagingen

Naast het succesvol doorvoeren van de nieuwe structuur 
heeft Fröhlich nog volop andere uitdagingen. Wereldwijd 
werkt het bedrijf in meer dan zestig landen, met ruim 
zeshonderd kantoren en met zesduizend medewerkers. 
“Tien jaar geleden waren we internationaal gezien een 
verzameling bedrijven die ‘toevallig onder één paraplu’ 
zaten. We zijn ermee bezig om het bedrijf wereldwijd 
meer dan voorheen één bedrijf te laten zijn. Daartoe 
hebben we in andere landen een aantal labels samenge-
voegd. Mondiaal hebben we een nieuwe huisstijl doorge-
voerd, minder kleurvariatie, maar voornamelijk gebruik 
van de van ons bekende blauwe kleur. Voor de buiten-
staander zal de opmerkelijkste verandering zijn dat de 
‘dikke lange’ g uit het logo verdwenen is. Dat had toch 
te veel weg van een & teken.” De CEO gaat in op de voor-
delen van een wereldwijd werkende organisatie: “Dienst-
verlening van bedrijven in onze sector is enerzijds heel 
lokaal bepaald, anderzijds zijn er specialismen waarvan 
je heel goed in verschillende landen gebruik kunt maken, 
denk aan specialisten op het gebied van mijnbouw, cy-
bercriminaliteit of windturbines. Als internationaal be-
drijf zijn we uitstekend uitgerust om multinationals gren-
zeloos van dienst te zijn, waarbij zo’n klant dan toch één 
centraal aanspreekpunt binnen ons bedrijf heeft.”

speerpunt automatisering
“Het is niet zo dat we in alle landen met één automatise-
ringssysteem werken. Op automatiseringsgebied zullen 
er in de toekomst dus slagen gemaakt kunnen worden, 
dat is wel een van onze speerpunten. In ons land werken 
we met Expertax, een maatwerksysteem dat we zelf heb-
ben doorontwikkeld en waaraan verschillende later bij-
gebouwde subsystemen gekoppeld zijn. Dat alles werkt 
naar tevredenheid, waarbij ik in alle jaren wel heb ge-
leerd dat je als management niet ontevreden moet zijn 
als een systeem aan zo’n 80% van je wensen voldoet. Als 
je streeft naar 100%, bestaat het gevaar dat je doorschiet 
in je IT-investeringen. Ik besef ook dat we ooit door de 
zure appel heen moeten gaan bijten om niet verder te 
bouwen aan een bestaand platform, maar dat we  dan 
een geheel nieuw platform gaan bouwen. Nu maken we 
in ieder geval al dankbaar gebruik van in andere landen 
gebouwde oplossingen, waarmee men verder is dan 
wij zijn. Zo hebben we de mobiele technologie voor de 
volume gerelateerde claimsbehandeling geïmporteerd 
vanuit ons Engelse bedrijf. Onze Franse collega’s zijn ver 
gevorderd met de ontwikkeling van video-conferencing 

voor expertise-situaties, daar willen wij ook graag dank-
baar gebruik van gaan maken. In Nederland lopen wij 
voorop op letselschadegebied. Zo zijn wij in letselschade 
een van de initiators van De Letselschade Hulpdienst. Op 
onze innovatieve aanpak van letselschade kunnen in de 
toekomst andere landen meeliften.” 

europese verantwoordelijkheden
De Europese landen waar Cunningham Lindsey eigen 
bedrijven heeft gevestigd en waarvoor Jeroen Fröhlich 
verantwoordelijk is (met tussen haakjes het globale aan-
tal medewerkers) zijn Duitsland (40), Italië (200), België 
(30), Spanje (45), Rusland (20) en Scandinavië (kantoren 
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Denemarken, Zweden en Noorwegen die organisato-
risch als één unit werken). “Bij vergaderingen met de drie 
Scandinavische bedrijven was wel opmerkelijk dat in ma-
nagementoverleg de Deense, Zweedse en Noorse collega 
ieder de eigen taal spreken, maar elkaar goed blijken te 
verstaan. Het was voor hen wel even wennen dat ik erbij 
zat, want nu moest alle conversatie in het Engels”, zegt 
Fröhlich, die vervolgt: “De clustering van landen, zie je pa-
rallel ook bij internationaal werkende verzekeraars. In de 
verzekeringsbranche zie je dat ook voor wat betreft de Be-
nelux.” Cunningham Lindsey heeft vorig jaar een vestiging 
in Luxemburg geopend, die organisatorisch onder België 
ressorteert en die aldus de CEO voorspoedig uit de start-
blokken is gekomen. Grensoverschrijdende samenwer-
king tussen Nederland en België is, ondanks de fysieke 
nabijheid, minder gemakkelijk dan bijvoorbeeld tussen 
Nieuw Zeeland en Australië. “Als er bijvoorbeeld ‘down 
under’ een calamiteit is, kunnen onze experts uit Nieuw 
Zeeland - alhoewel het een stuk vliegen is -  gemakkelijk 
bijspringen, met dezelfde taal en weinig cultuurverschil-
len. Als we Nederlandse experts bij willen laten springen 
bij onze zuiderburen, hebben we te maken met de twee-
taligheid en met een formeel obstakel; in België dienen 
experts namelijk te beschikken over een licentie als privé 
detective”.  

Over Rusland merkt hij op: “Wij werken daar met lokale 
medewerkers en in een totaal andere cultuur dan wij 
als Amerikaans bedrijf en ik als Nederlander gewend 
ben. Onze Russische medewerkers zijn bijzonder gedre-
ven, maar moeten daar wel heel behendig laveren door 
alle gevoeligheden die er bestaan. We werken daar met 
name vanuit Moskou, in het midden- en hoge segment 
complexe industriële schades. Ook marine/ transport is 
hier van belang.” Een belangrijke ontwikkeling voor het 
expertisebedrijf in Duitsland is een recente uitspraak van 
het hoogste rechtscollege bij onze oosterburen. Die komt 
erop neer dat assurantiemakelaars niet langer schade-af-
handeling mogen doen namens verzekeraars. Van ouds-
her is Cunningham Lindsey op de Duitse markt een partij 
die vooral meetelt op het gebied van constructieschade. 
Gezien ook de impact van genoemde juridische uitspraak 
zal het Duitse bedrijf de dienstverlening gaan verbreden. 
Onlangs is daartoe een nieuwe directeur gestart in het 
Duitse bedrijf. In de meeste midden- en oost Europese 
landen bedient Cunningham Lindsey zijn relaties door 
middel van samenwerking met lokaal gevestigde exper-
tisebedrijven. “We volgen de marktontwikkelingen in die 

Brexit, eerst maar 

zien dat het 

daadwerkelijk 

gaat gebeuren

landen nauwgezet, voor de verzekeringsmarkt doorgaans 
aantrekkelijke groeimarkten, maar wij zien vooralsnog 
geen aanleiding om daar in landen zelf een vestiging te 
openen”, aldus Jeroen Fröhlich. 

trends
Tot slot vragen we de CEO van Cunningham Lindsey, 
momenteel voorzitter van het NIVRE (hij wordt daarin ko-
mend najaar opgevolgd door de huidige vice-voorzitter 
Georg Oostrom, CEO van Crawford & Company Neder-
land) naar zijn visie op enkele trends en ontwikkelingen.

Brexit
“Voor ons als Amerikaans bedrijf: de aanzienlijke om-
zet die wij op de Engelse markt maken is in ponden en 
brengt door de waardedaling van deze valuta nu flink wat 
minder dollars in het laatje. Verder gebeurt er de komen-
de 2 à 3 jaar niet zo veel, voorzie ik. Wat de Londense ver-
zekeringsmarkt betreft: die kennis en capaciteit laat zich 
niet zo snel verplaatsen. Zakendoen met Engeland zal 
uiteindelijk mogelijk meer administratieve handelingen 
en daarmee hogere kosten gaan vragen, terwijl ook het 
gevaar van ‘heffingen’ dreigt. Er bestaat veel angst voor 
de gevolgen van ‘Brexit’, maar ergens in mijn achterhoofd 
zit toch iets van ‘eerst maar zien dat het daadwerkelijk 
gaat gebeuren allemaal’. Afhankelijk van de economi-
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sche en politieke ontwikkelingen in Engeland, zullen de 
tegenkrachten die er ontegenzeggelijk zijn, weer kunnen 
gaan aanzwellen. Er bestaat een beeld bij de burger, zo-
wel bij de Engelsen als in andere lidstaten, van volgege-
ten EU-parlementariërs die verveeld in hun parlements-
banken in slaap vallen, van regelgeving die bijvoorbeeld 
gaat over de rechtheid van komkommers, maar laten we 
vooral niet vergeten dat de EU voor ons wel degelijk veel 
heeft gebracht. Neem alleen de lange periode van vrede 
en stabiliteit, die we nu beleven.”

Cyber-criminaliteit
“De huidige publieke en media-aandacht voor cyber-
criminaliteit vind ik disproportioneel. Het bestaat, maar 
het bestaat al lang. Wij hebben daar de kundige experts 
voor in huis om de schade en de oorzaak vast te stellen, 
alsook netwerkpartners die alles weten van maatrege-
len ter voorkoming, en als het is gebeurd, kunnen we 
de technische know how ontsluiten gericht op herstel. 
Vergeet daarbij ook het belang van mediakennis niet. De 
communicatie rond een cyber-incident, heeft wezenlijke 
invloed op de schade ervan. Een opkomende vorm van 
cyber-criminaliteit, waar wij de afgelopen tijd wel mee 
te maken hebben, is het gijzelen van gegevens. Door het 
aanklikken van een link in een ontvangen e-mail, gaat er 
een programma draaien dat de data van een bedrijf of 
organisatie versleutelt. Tegen betaling van een bedrag in 
bitcoins krijgt de losgeldbetaler de tools om de versleute-
ling op te heffen.”

Klimaatverandering
“Ook wij hebben het de afgelopen maanden druk gehad 
met hagelschades en waterschades door het extreme 
weer in juni van dit jaar. Ik geloof niet dat de verzeker-
baarheid van deze risico’s in het gedrang komt. Het pro-
bleem is nog niet groot genoeg geweest, om echt op zoek 
te gaan naar oplossingen. Er is tegenwoordig glas dat zo 
hard is dat je er met een hamer op kan slaan wat je wilt. 
Dergelijk glas is, als dat technisch wordt doorontwikkeld, 
natuurlijk ook te gebruiken voor kassenbouw. Het prijs-
kaartje daarvan wordt een minder obstakel, naarmate 
het probleem groter wordt. De grote aantallen schades 
door het extreme weer in juni hebben wel gewezen op 
de marktsituatie in de expertisemarkt. Met name aan de 
‘onderkant’ van de markt, aan de ‘bulkkant’, is er sprake 
van algehele inkrimping. Dat brengt wel met zich mee 
dat als zich calamiteiten voordoen, de branche het bin-
nen de gewenste termijnen niet kan bemannen. Voor wat 

betreft klimaatverandering zijn het met name de ‘Euro-
pese windstormen’ die de grootste impact hebben op de 
globale verzekeringsindustrie. Wat kunnen we doen aan 
de ‘global warming’? In de kern is zon de bron van alle 
energie op aarde en ik hoop toch dat er vindingen komen 
– verdergaand dan het hele land vol zetten met zonne-
panelen – om die bron optimaal te kunnen gaan benut-
ten. Elk individu zal zijn bijdrage moeten leveren aan het 
tegengaan van de klimatologische veranderingen; pro-
bleem in de motivatie van het individu is dat je de effec-
ten van je eigen handelen niet kunt ‘zien’. Maar als we er 
allemaal zo over zouden denken, bereiken we niets. Het 
is dus erg dubbel allemaal. Ik leef in het besef dat we als 
mens eindig zijn, en óók dat we dat als mensheid zijn. Ik 
moet toegeven dat ik me eigenlijk alleen druk wil maken 
over dingen die ik kan beïnvloeden. Maar toch wil ik de 
aarde aan mijn kinderen kunnen doorgeven als een plek 
waar het goed toeven is”, zegt Fröhlich, getrouwd en va-
der van een zoon van tien en een dochter van acht jaar. 

empathie
“Het klinkt wellicht wat zweverig, ook als ik er nog aan 
toevoeg dat het cruciaal is om tegelijkertijd respect voor 
jezelf én voor je medemens te hebben. Dat we de wereld 
waarin we nu leven, voor ons allen beter moeten maken. 
Maar zweverig of niet, toch zijn dit kernwaarden die ik 
niet alleen in privé heb, maar die wij ook in ons bedrijf 
nastreven. Het is immers zo dat wij mensen, organisaties, 
bedrijven ‘eerste hulp’ willen bieden als het eens echt 
fout gaat. Die ‘eerste hulp’  moet je dan niet alleen tech-
nisch inhoudelijk zien, maar ook emotioneel. Daarom 
hebben wij in ons vak mensen nodig die erin slagen om 
met de nodige empathie anderen - als ze de nodige te-
genslag hebben gehad -  weer terug op weg te helpen. 
En dat niet alleen als je ’s ochtends uitgerust en wel je 
eerste expertise doet, maar ook als je aan het eind van 
de dag moe begint te worden en aan afspraak vijf van die 
dag begint, ook dan moet je dezelfde empathie kunnen 
opbrengen.” < 

Onderkant markt 

krimpt; kunnen 

we daardoor bij 

calamiteiten nog 

voldoende 

capaciteit 

bieden?”

Schadeverschillen

Door het internationale werkgebied van het bedrijf zijn gegevens uit verschillende 
landen beschikbaar, hetgeen bruikbare benchmarks en voor een deel ook grappige 
wetenswaardigheden oplevert, zegt Fröhlich, die daarvan enkele voorbeelden geeft. Er 
worden meer schoenen van in de ballenbak spelende kinderen gestolen in Nederland, 
dan in andere landen. In Duitsland glijden er meer mensen uit op de parkeerplaatsen 
van retailers dan elders. In Spanje vinden er op dergelijke parkeerplaatsen meer over-
vallen plaats dan in andere landen.
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‘Waarom ga je niet 
eens wat doen?’ 

is een verkeerde aansporing

Op donderdag 30 juni 2016 organiseerde schadespecialist CED een bijzon-
dere bijeenkomst rond een exclusief college van prof. dr. E.J.A. (Erik) Scher-
der, hoogleraar Klinische neuropsychologie aan de VU in Amsterdam. Hij 
won verschillende keren de VU Onderwijsprijs, is regelmatig te gast bij De 
Wereld Draait Door en zijn boek ‘Laat je hersenen niet zitten’ is een best-
seller. Op het hoofdkantoor van CED in Capelle aan den IJssel werden de 
genodigden onderwezen in de werking van de hersenen en de wijze waarop 
de hersenen op een letsel reageren.

Als iemand 

ergens mee zit, 

erken dat dan

Monetta Wuring, herstelcoach en teamleider Herstelma-
nagement bij CED, heette de aanwezigen welkom door 
te wijzen op het belang van het delen van kennis en het 
uitwisselen van visies in de turbulente letselschadebran-
che. Ingrid-Marie Cavelaars, directeur bij CED, leidde 
het onderwerp van de bijeenkomst in: de werking van 
de hersenen. Zij betoogde dat het noodzakelijk is om 
in het kader van herstelgerichte dienstverlening – de 
dominante tendens in het geheel van vernieuwingen in 
de letselschadebranche – slachtoffers echt te begrijpen. 
Meer en meer gaat het er niet om slachtoffers van letsel-
schade ‘af te schepen’ met een zak geld bij wijze van ge-
noegdoening. De hulpvraag gaat veel verder, aldus Cave-
laars. Slachtoffers vragen erom hun leven weer op de rit 
te krijgen en hun situatie zo goed mogelijk te managen. 
Herstelgerichte dienstverlening is dan een antwoord, 

maar de vraag is wel hoe die zinvol en effectief invulling 
kan worden gegeven. Ook begrip van de manier waarop 
hersenen op letsel reageren is daar bruikbaar bij, aldus 
Ingrid-Marie Cavelaars.

Empathisch naar slachtoffers  
Scherder gaf eerst een uiteenzetting over de structuur 
van de hersenen, verdeeld in gebieden met ‘grijze stof’ 
en verbindingen van ‘witte stof’. Die verbindingen zijn 
cruciaal voor het transport van signalen in de hersenen. 
Ze komen bij elkaar in ‘hubs’. Hoe meer hubs iemand in 
zijn hersenen heeft, hoe complexer zijn brein is. En hoe 
beter de kwaliteit van de witte verbindingen is, hoe be-
ter signalen overkomen. Die kwaliteit gaat overigens 
niet gelijk op met de hoeveelheid witte stof. Autisme bij-
voorbeeld laat zich in de hersenen herkennen door een 
opeenhoping ervan, hetgeen niet gunstig is, omdat het 
een kwetsbaarheid van empathisch vermogen betekent. 
(Muziekstudie, een bijzonder complexe hersenactiviteit, 
verbetert de verbindingen in dat deel van de hersenen 
en daarmee dan ook het empathisch vermogen van au-
tistische kinderen.) De verbindingen van witte stof zijn 
vooral gebaat bij een goede doorbloeding en juist daar-
door gaat de kwaliteit ervan sterk achteruit bij fysieke 
en psychische inactiviteit. Voor de mens wordt het dan 
moeilijker aandachtig te zijn en bij de les te blijven. De-
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College over het 

brein en het letsel

borah Lauria, directeur van De Letselschade Raad en ook 
aanwezig bij het college van Scherder, zou hierover later 
opmerken: “Bij slachtoffers is vaak het gedeelte van de 
hersenen dat voor empathie zorgt, beschadigd. De bran-
che moet leren zich meer empathisch op te stellen naar 
slachtoffers. Minder snel een oordeel klaar hebben, maar 
meer moeite nemen om erachter te komen waarom een 
slachtoffer op een bepaalde manier reageert. Dit college 
kan daarbij helpen.”

prefrontale cortex
Voor wat betreft de gebieden van grijze stof is de frontale 
lob van eminent belang. Dit deel van de hersenen speelt 
een rol bij het aansturen van willekeurige (doelgerichte) 
bewegingen en is ook betrokken bij veel psychische func-
ties, zoals impulsbeheersing, beoordelingsvermogen, 
probleemoplossing, planning, sociaal gedrag, taal en 
geheugen. De frontale lob ontwikkelt zich bij gezonde 
mensen tot circa hun dertigste levensjaar. Daarna gaat 
de kwaliteit ervan achteruit, tenzij – ook in dit geval – veel 
psychische en fysieke activiteit wordt verricht. In het voor-
ste gedeelte van de frontale lob ligt de prefrontale cortex 
en juist die is uiterst belangrijk, aldus Erik Scherder, voor 
wie een letsel oploopt. Hij betoogde dat ook gemoti-
veerdheid een hersenfunctie is en als die gemotiveerd-
heid afneemt door een geringe activiteit, vanwege een 
letsel, dan kan een slachtoffer daar moeilijk op worden 
afgerekend. “Waarom ga je niet eens wat doen?” is aan 
deze slachtoffers een onjuiste aansporing. Wie immers 
tot weinig bewegen in staat is, gaat achteruit voor wat 
betreft de capaciteit van de prefrontale cortex en verliest 
daardoor de motivatie om zich ergens voor in te zetten. 
Bij gezonde mensen gaat die capaciteit pas na hun 64e 
achteruit, hetgeen zich dan ook vertaalt in een mindere 
motivatie om activiteiten te ondernemen.

hersenletsel
Letsel heeft dus – via inactiviteit – invloed op het func-
tioneren van de hersenen. Een ander verhaal is het na-
tuurlijk wanneer iemand letsel van de hersenen zelf heeft 
opgelopen. Scherder gaf het voorbeeld van Daan Theeu-
wes, een succesvolle, ambitieuze jongen die in juni 2013 
op 23-jarige leeftijd een ongeval met zijn scooter kreeg. 
Hij viel daarbij met zijn gezicht op een paaltje, precies 
onder de rand van zijn helm, en liep daardoor een zeer 
ernstige hersenbeschadiging op, waarvoor hij acht keer 
in het VUmc in Amsterdam werd geopereerd. Hij lag een 
tijd in coma en revalideerde eerst in twee instellingen 
in Nederland en vervolgens in het Shepherd Center en 
Shepherd Pathways in Atlanta in de Verenigde Staten. 

Zijn doel is in 2018 aan de marathon van New York deel 
te nemen. Erik Scherder bezocht hem in de beginfase van 
zijn revalidatie en zag dat hij psychisch niet actief was. Op 
zijn advies is Theeuwes vervolgens muziektherapie ge-
geven, hetgeen ongetwijfeld aan zijn herstel zal hebben 
bijgedragen. Het revalidatietraject in Nederland werd 
overigens afgebroken vanwege een tekort aan financiële 
middelen, hetgeen bij de aanwezigen een discussie los-
maakte over de grenzen van revalidatie: hoe ver moet en 
kun je daarin gaan, met name ook financieel gezien?

Ongeremd gedrag
Directe en indirecte schade van de frontale lob leidt met 
name ook, zo legde Scherder uit, tot een verlies aan 
impulsbeheersing. Het verklaart waarom slachtoffers 
ongeremd gedrag vertonen, waarbij ze ongeduldig zijn, 
snel boos worden en ook hevig schreien bij verdriet en 
tegenslag. Hij gaf het voorbeeld van een vrouw die zich 
altijd bescheiden en zorgzaam had getoond, maar door 
een hersentumor was veranderd in een onhandelbare 
vrouw die er niet voor terugdeinsde te vloeken en ieder-
een uit te schelden. Omdat dit deel van de hersenen bij 
kinderen nog in ontwikkeling is, vertonen zij dergelijk 
onhandelbaar gedrag veel vaker en is ook hun vermogen 
om empathisch te zijn in het algemeen nog zeer gering. 
Momenteel is die tekortkoming bij jongeren veel sterker 
aanwezig dan bij vorige generaties het geval was, het-
geen wordt toegeschreven aan de geringe lichamelijke 
activiteit bij jongeren, die veel meer dan vroeger achter 
het beeldscherm zitten in plaats van met sport en spel 
bezig te zijn. Sociale media hebben daarom een enorme 
invloed op hun empathisch vermogen, aldus Erik Scher-
der.

Niet laten zitten
In zijn college behandelde Scherder nog diverse letsels, 
gevolgen daarvan voor het functioneren van de herse-
nen, hersenletsels en ziekten als gevolg van hersenaan-
doeningen. Overheersend was zijn advies om elke dag 
minstens een halfuur stevig te gaan wandelen, om zo 
achteruitgang in de capaciteit van de hersenen te voor-
komen. ‘Laat je hersenen niet zitten’, de titel van zijn 
boek, spreekt wat dat betreft boekdelen. Monetta Wuring 
zei bij wijze van afsluiting dat het verhaal van Scherder 
ongetwijfeld van invloed zal zijn op haar contacten met 
letselschadeslachtoffers en Ingrid-Marie Cavelaars zei te 
hopen dat de gedoceerde stof bruikbaar zal blijken te zijn 
in de herstelgerichte dienstverlening in de letselschade-
branche. “Het begint bij erkenning”, zei Erik Scherder tot 
slot. “Als iemand ergens mee zit, erken dat dan!” <

Herstelaanpak 
begint bij begrip 
van werking brein
 
Wat is de reden dat 
CED een college 
over het brein heeft 
laten geven? “Onze 
werkwijze bij letsel-
schade is gericht op 
herstel. Effectieve en 
zinvolle lading geven 
aan het herstelgerichte 
werkproces binnen 
letselschade start bij 
inzicht krijgen in de 
werking van het brein. 
Met het gastcollege 
van professor Scherder 
hebben wij onze rela-
ties en medewerkers 
inzicht gegeven in de 
complexiteit en wer-
king van het brein bij 
letselschade. Begrip en 
kennis hiervan spelen 
een essentiële rol in het 
herstelproces”, aldus 
Martine Langerak, com-
municatiemanager bij 
CED. 

Muziektherapie 

als onderdeel 

revalidatietraject
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Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten, op grond van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo), een regresrecht voor verstrekkingen aan 
slachtoffers van een ongeval waarvoor iemand aansprakelijk is. Het Verbond 
van Verzekeraars en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heb-
ben vorig jaar een convenant gesloten, voor de jaren 2015 en 2016, waarin 
is overeengekomen dat het Verbond dit regresrecht afkoopt. Hoe verloopt 
de uitvoering van dit convenant? Zal het voor de periode na 2016 worden 
verlengd? Een gesprek hierover met registerarbeidsdeskundige en zorgma-
nager Joop Schrok, directeur-eigenaar van EHC Arbeidskundig Advies en 
Zorgmanagement in Leiden.

Joop Schrok: 
“Wmo is voer voor specialisten, waarvan 

belangenbehartigers en schadebehandelaars 
weinig kennis hebben.”

Over de afkoop van het regresrecht hebben het Verbond 
en de VNG stevig moeten onderhandelen. De VNG had 
er een mandaat voor, omdat ze op grond van de Wmo 
bevoegd is een overeenkomst met verzekeraars te slui-
ten, namens haar leden, over zo’n te betalen afkoopsom. 

Pas eind juli 2015 was er groen licht voor een convenant 
dat met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 inging. 
Voor de berekening van de afkoopsom werd een formule 
gebruikt op basis van bestaande regresformules bij zorg-
verzekeraars en het voormalige AWBZ-convenant. De uit-
komst was dat voor 2015 een afkoopsom van 10.850.000 
euro werd overeengekomen, bij een wederzijdse parti-
cipatie van 100 procent. Afgesproken werd dit bedrag 
voor 2016 met maximaal 30 procent te verhogen of te 
verlagen, mocht achteraf uit opgaven van gemeenten 
en verzekeraars blijken dat het te laag of te hoog was. 
Hierover echter hebben het Verbond en de VNG nog geen 
uitsluitsel gegeven. Pas in het najaar van 2015 heeft de 
VNG een onderzoek ingesteld om meer inzicht in het wer-
kelijke regresvolume te krijgen, maar over de afronding 
daarvan is nog niets bekend. Volgens het Verbond van 
Verzekeraars brengt het convenant zowel voor verzeke-
raars als voor gemeenten grote voordelen met zich mee. 
Het convenant leidt tot een efficiënte afwikkeling van het 
verhaalsproces en tot een flinke besparing in de uitvoe-
ringskosten, aldus het Verbond. Maar zal de VNG het na 
2016 nog willen voortzetten?

Geld gauw op
“Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat het convenant er 
sowieso zou komen”, zegt Joop Schrok. “En het was ook 
vijf óver twaalf toen het uiteindelijk was gelukt. Ik heb zelf 
het idee dat gemeenten met het convenant tijd hebben 
gekocht. Ze hebben nu de gelegenheid om na te gaan 
wat er eigenlijk aan voorzieningen omgaat die op een 
aansprakelijke partij kunnen worden verhaald. Ik vraag 
me eerlijk gezegd af of de VNG eind 2016 het convenant 
opnieuw zal sluiten. Ze zijn immers nu gaan meten, vast-
stellen en registreren of de voorzieningen die ze moeten 
treffen, al of niet zijn aangevraagd door het slachtoffer 
van een ongeval waarvoor een aansprakelijke partij be-
staat. Ze zijn dus aan het inventariseren hoeveel geld er 
nou eigenlijk is te verhalen als er geen convenant zou 
zijn. Tot nu toe hadden ze daar helemaal geen zicht op.” 
Schrok rekent voor dat het overeengekomen bedrag voor 
2015, bijna 11 miljoen euro, door 382 gemeenten moet 
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worden gedeeld. Er zijn immers 390 gemeenten in Neder-
land, afgezien van de zogenoemde openbare lichamen, 
en acht gemeenten – Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Be-
veland, Noordwijkerhout, Reimerswaal, Rozendaal en 
Westervoort – hebben te kennen gegeven niet aan het 
convenant te willen deelnemen. Gemeenten kunnen dus 
voor gemiddeld nog geen 30.000 euro verhaal halen, om 
precies te zijn 61 cent per inwoner. Joop Schrok: “Als in 
een kleine of middelgrote gemeente twee ingezetenen 
een woningaanpassing aanvragen, is het geld natuurlijk 
gauw op. In de besluitvorming over een nieuwe afkoop-
som of een nieuw convenant zal dit ongetwijfeld gaan 
meewegen. Ik denk dat gemeenten zullen inzien dat veel 
burgers een beroep op gemeenten doen waarbij de scha-
de inderdaad verhaalbaar is. Maar ze kunnen de burger 
niet naar de WA-verzekeraar verwijzen, want dat laat de 
Wmo niet toe. Die verplicht gemeenten voorzieningen 
te treffen. Van de andere kant zijn slachtoffers verplicht 
voorzieningen krachtens de Wmo aan te vragen, want zij 
hebben een schadebeperkingsplicht. ”

Keukentafelgesprekken
Joop Schrok en zijn mensen van EHC worden frequent 
door verzekeraars en belangenbehartigers ingezet om 
slachtoffers te begeleiden bij de zogenoemde keuken-
tafelgesprekken met Wmo-ambtenaren van gemeenten. 
“Dat keukentafelgesprek is nieuw”, vertelt Joop Schrok. 
“Vroeger kon je een Wmo-aanvraag indienen en dan 
moest de gemeente binnen zes weken een beschikking 
afgeven. Deed zij dat niet, dan kon er een dwangsom 
worden opgelegd. De gemeenten hebben daarom het 
keukentafelgesprek bedacht. Wie behoefte aan een voor-
ziening heeft, meldt dat eerst aan het Wmo-loket en krijgt 
vervolgens een Wmo-ambtenaar op bezoek. Die komt de 
situatie in ogenschouw nemen en is dan vaak zo ontmoe-
digend bezig, dat het slachtoffer er maar van afziet een 
aanvraag in te dienen. De gemeente heeft na het gesprek 
zes weken de tijd om de verschillende mogelijkheden te 
onderzoeken. Het slachtoffer kan op zijn vroegst zes we-
ken nadat hij de melding heeft gedaan, de formele aan-
vraag indienen en vervolgens heeft de gemeente  twee 
weken de tijd om hierover te beslissen. De gemeente zal 
een verlenging van deze termijn met goede argumenten 
moeten onderbouwen en moet een termijn aangeven, 
die zo kort mogelijk moet zijn, waarbinnen het slachtof-

fer de beschikking tegemoet kan zien.  Als termijnen zon-
der goede redenen worden overschreden of een te lange 
termijn van uitstel  wordt gehanteerd, kan de aanvrager 
aanspraak op een dwangsom maken.”

Voer voor specialisten
“Wij zitten vaak bij zulke keukentafelgesprekken”, ver-
volgt Schrok, “als regievoerders, omdat wij de Wmo 
goed kennen en in opdracht van verzekeraars en belan-
genbehartigers die onze cliënten, slachtoffers, bij hun 
Wmo-aanvragen willen ondersteunen. En wij laten ons 
door zo’n ambtenaar niet zo snel het bos in sturen. We 
bekijken eerst het Wmo-beleid van de desbetreffende ge-
meente, want iedere gemeente heeft haar eigen beleid. 

Wmo-loketten
De meeste gemeenten hebben een centraal aanmeldpunt voor Wmo-aanvragen, 
veelal aangeduid met het woord ‘loket’ erin, waarbij de websites van de gemeenten 
dankbaar worden gebruikt voor de communicatie met de burger. In veel gevallen uit-
sluitend tekst, in sommige gevallen ondersteund met beeldmateriaal. In dit artikel ziet 
u van enkele gemeenten fragmenten van de websites. Ondersteuning wordt door de 
gemeenten ook vanuit wijksteunpunten georganiseerd; u ziet een foto van zo’n wijkon-
dersteuningsteam (wot). Handig voor professionals die landelijk met de Wmo te maken 
hebben, is een website met een overzicht van alle Wmo-loketten: 
www.alleszelf.nl/allewmoloketten/
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Bron: Gemeente ApeldoornBron: Gemeente Gouda

Wanneer de ene gemeente een bepaalde voorziening 
verstrekt, verwijst de andere naar een andere regeling en 
voorziet een derde gemeente liever in bijvoorbeeld een 
verhuisvergoeding in plaats van een woningaanpassing. 
Vervolgens schuiven we aan bij het keukentafelgesprek 
met de Wmo-ambtenaar en wachten we af wat die heeft 
te vertellen. Wijst hij de aanvraag af, dan gaan we na of hij 
dat op de juiste gronden doet en hoe het vanuit de wet 
is geregeld. Eventueel raadplegen we dan nog een advo-
caat, om naar de jurisprudentie op dat punt te vragen en 
om na te gaan of de afwijzing voor bezwaar vatbaar is. 
En als dat zo is, gaan we daar samen met het slachtoffer 
mee aan de gang.” De toepassing van de Wmo is volgens 
Joop Schrok voer voor specialisten, waarvan de meeste 
belangenbehartigers van slachtoffers en schadebehan-
delaars bij verzekeraars weinig kennis hebben. “En ook 
bij de gemeenten schiet de kennis tekort”, zegt hij. “Als 
ik een Wmo-ambtenaar over het convenant van het Ver-
bond en de VNG vertel, ziet hij water branden. Dan geef 
ik hem in overweging even met de juridische afdeling te 
gaan klankborden. Bij een vervolggesprek zegt zo’n amb-
tenaar meestal ook het belachelijk te vinden dat zoiets 
van hogerhand wordt besloten, maar nauwelijks naar de 
werkvloer wordt gecommuniceerd.”

Andere bronnen
Gaat het om voorzieningen voor slachtoffers van een on-
geval, dan is de Wmo niet de enige sociale voorziening. 
Hij of zij kan ook een beroep op de Wet langdurige zorg 
(Wlz) en de Zorgverzekeringswet doen. Het is een misver-
stand te veronderstellen dat de Wmo voor kortdurende 
en de Wlz voor langdurende voorzieningen is ingesteld. 
Huishoudelijke hulp bijvoorbeeld, ook als die voor een 
langere periode wordt aangevraagd, moet altijd vanuit 
de Wmo worden gefinancierd. “Wel komt het voor”, zo 

Als ik een Wmo-

ambtenaar over 

het convenant van 

het Verbond en 

de VNG vertel, ziet 

hij water branden

licht Joop Schrok toe, “dat WA-verzekeraars in de eerste 
fase van het letsel zelf huishoudelijke hulp vergoeden, op 
basis van de normering van De Letselschade Raad, om zo 
het slachtoffer in staat te stellen bijvoorbeeld buren, fa-
milie of kennissen tegen vergoeding huishoudelijke werk 
te laten doen. Maar dat is dan voor de korte termijn. Het 
is dan wel zaak dat het slachtoffer ook bij de gemeente in 
het kader van de Wmo een vergoeding voor huishoudelij-
ke hulp aanvraagt, gelet op zijn schadebeperkingsplicht. 
Dat kan op twee manieren: in de vorm van daadwerkelij-
ke hulp in natura waarvoor de thuiszorgorganisatie wordt 
ingeschakeld of in de vorm van een persoonsgebonden 
budget waarvoor het slachtoffer zelf iemand kan inhuren. 
Nieuw is dat de thuiszorgorganisatie de indicatie stelt 
voor het noodzakelijke aantal uren ondersteuning voor 
bijvoorbeeld verpleging en persoonlijke verzorging. Wat 
het persoonsgebonden budget betreft, verzorgt de Soci-
ale Verzekeringsbank de uitbetaling daarvan en zoals we 
allemaal weten gaat dat in sommige gevallen wel goed 
en in heel veel andere gevallen niet.” Tijdelijke voorzie-
ningen in de thuissituatie, bijvoorbeeld krukken, een rol-
stoel of een speciaal bed, worden vanuit de Zorgverze-
keringswet verstrekt en worden door de zorgverzekeraar 
betaald. Zijn de voorzieningen langer dan zes maanden 
nodig, dan moeten sommige voorzieningen op grond van 
de Wmo en andere op grond van de Wlz worden aange-
vraagd. Voor de Wlz, de voormalige AWBZ, bestaat ove-
rigens geen regresregeling met gemeenten, omdat deze 
wet niet door de gemeenten wordt uitgevoerd.

Wat zal er, tot slot, gebeuren als het Wmo-convenant 
van het Verbond van Verzekeraars en de VNG niet wordt 
verlengd? Joop Schrok: “Ik veronderstel dat verzeke-
raars dan geneigd zullen zijn de hele zaak naar zich toe 
te trekken. Als ze dan toch via een achterdeur moeten 
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gaan betalen, zullen ze het liever zelf gaan regelen. Dat 
werkt sneller, klantvriendelijker en misschien ook nog 
kostenbesparend. Verzekeraars hebben er een belang bij 
hun imago te versterken en zien daarom niet graag dat 
slachtoffers bij de gemeente van het kastje naar de muur 
worden gestuurd.” <

Wmo uit 2007 opgevolgd door de Wmo 2015
Op 9 juli 2014 werd vastgesteld de ‘wet houdende regels inzake de gemeentelijke 
ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en 
opvang’. Deze wet ging in op 1 januari 2015 en wordt aangeduid als de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Sinds 2007 bestond de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, die per 1 januari 2015 werd ingetrokken, behoudens overgangsrecht. 

Deze wet in het kader van zorg en ondersteuning wordt uitgevoerd door gemeenten in 
Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te 
nemen aan de samenleving. Gemeenten bepalen sinds de wijziging zelf hoe de uitvoe-
ring van de Wmo wordt geregeld, hetgeen dus per gemeente tot verschillen leidt voor 
de burgers.

Bron: Gemeente DrechtstedenBron: Gemeente Leiden

Verzekeraars zien 

niet graag dat 

slachtoffers bij 

de gemeente van 

het kastje naar 

de muur worden 

gestuurd
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Govert Janssen: 
“Steeds meer potentiële klanten willen eerst 

weten wat andere klanten vinden”
Klanttevredenheidsonderzoek moet je als bedrijf niet doen omdat het je 
van hogerhand wordt opgelegd. Je moet het willen doen omdat klanten de 
kern zijn van elk bedrijf. Door hun tevredenheid te meten en die tevreden-
heid met enthousiaste medewerkers te optimaliseren, kom je op termijn tot 
verbetering van het bedrijfsresultaat. Je kunt dat het beste zo transparant 
mogelijk doen, waarbij beoordelingen door klanten, of deze nu positief of 
negatief zijn, gepubliceerd worden. Drs. Govert Janssen, directeur eigenaar 
van het door hem in 2000 opgerichte Tevreden.nl, gaat in op de mogelijkhe-
den van de ‘vierde generatie’ klanttevredenheidsonderzoeken, waarbij de 
‘reviews’ van klanten openbaar zijn.

Klanten zijn de kern van het bestaansrecht van een be-
drijf. Dan ligt het voor de hand dat je als bedrijf wilt weten 
of die klanten tevreden zijn. Zijn ze dat niet dan raakt dat 
immers het bestaan van een bedrijf en in het ergste ge-
val het voortbestaan. De afgelopen twee decennia heeft 
de manier waarop klanttevredenheidsonderzoek wordt 
gedaan een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Er 
worden vier generaties onderscheiden. Zo’n twintig jaar 
geleden was er met name nog sprake van eerste gene-
ratie onderzoeken, beter gezegd door veel bedrijven en 
organisaties werden nog geen structurele onderzoeken 
gedaan. “Ik ken mijn klanten, als er iets niet goed is, hoor 
ik het wel van ze”, zo was ongeveer de denktrend bij veel 
bedrijven. “Dat komt nog steeds voor”, zegt Govert Jans-
sen, “Vooral bij zeer gespecialiseerde dienstverlening. 
Denk aan de advocatuur, notariaat en medisch specia-
listen. Ook nu nog, waarbij sommige dienstverleners me-
nen dat hun klant de kwaliteit inhoudelijk eigenlijk niet 
kan beoordelen.” 

2e en 3e generatie
“Rond de eeuwwisseling gaan meer bedrijven ertoe over 
om structuur aan te brengen in hun klanttevredenheids-
onderzoek. Dat wordt in procedures voor kwaliteitsma-
nagement opgenomen, is periodiek verplicht wil je aan 
bepaalde certificeringen voldoen. Het komt er dan veelal 
op neer dat naar een voldoende grote aselecte steek-
proef uit de doelgroep een vragenlijst wordt voorgelegd. 
De resultaten worden vastgelegd in een mooi rapport, 
dat intern gepresenteerd wordt, waarna het in de ver-
getelheid wegzakt. Om vervolgens na een periode van 
bijvoorbeeld twee jaar opnieuw een vragenlijst naar een 

aselecte steekproef te sturen, enzovoort. Dat kon dus be-
ter”, zegt Janssen, waarbij de komst van internet nieuwe 
mogelijkheden bood en waarmee de derde generatie 
klanttevredenheidsonderzoek zich heeft aangediend. Bij 
de 3e generatie wordt op de kritische klant contact mo-
menten door het bedrijf actief uitvraag gedaan bij klan-
ten om ervaringen terug te koppelen aan het bedrijf. De 
klant laat online weten wat hij van een product of dienst 
vindt. Het bedrijf kan snel opvolging geven aan de reactie 
van de klant. Intern kunnen medewerkers en manage-
ment de informatie gebruiken. Er kan worden ‘gestuurd’ 
op de verkregen informatie. Bedrijven kunnen met een 
dashboard werken. 

4e generatie
Wat in de derde generatie onderzoeken nog niet wordt 
gedaan, is de ontvangen reacties van klanten inzichte-
lijk maken voor andere klanten. “Openbaar maken van 
reacties van ontevreden klanten is ‘eng’. Maar wat je ziet 
gebeuren: door internet is het voor ontevreden klanten 
veel beter dan voorheen mogelijk hun onvrede te uiten, 
hun kritiek aan de grote klok te hangen. Dat zien we dan 
ook veelvuldig gebeuren op social media als Facebook 
en Twitter. Het aantal vergelijkingssites groeit en daar 
worden consumenten van harte uitgenodigd om hun – 

Govert Janssen
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positieve of negatieve – oordeel te geven. Consumenten 
raken eraan gewend om eerst te lezen wat andere consu-
menten van een bepaald product of een bepaalde dienst 
of een bepaald bedrijf vinden, voordat zij het product of 
de dienst aanschaffen of een relatie aangaan met het 
bedrijf. We vinden het tegenwoordig toch heel normaal 
om als we een vakantiebestemming uitkiezen eerst op 
Zoover te kijken hoe anderen het daar vonden, het is nog 
leuk ook om dat te lezen. Of als je een hotel boekt, ga 
je toch niet alleen af op de praatjes en plaatjes van het 
hotel, dan lees je op Booking.com hoe anderen er over-
nacht hebben. En zo zijn er legio voorbeelden van niet 
meer weg te denken reviewsites. Steeds meer potentiële 
klanten willen eerst weten wat andere klanten vinden”, 
aldus Janssen, die voor een actieve rol van een bedrijf 
pleit: “Als bedrijf kun je met betrekking tot het beeld dat 
anderen van je schetsen, het beste je klanten stimuleren 
een reactie te geven en de positieve én negatieve be-
oordelingen van je klanten openbaar maken. Zodoende 
krijgt een bedrijf vele malen meer informatie van zijn 
klanten en kan er dus veel beter gestuurd worden op die 
klanttevredenheid. Door actief om reacties van klanten te 
vragen, voorkom je ook dat er vooral negatieve reacties 
in social media en op internet verschijnen, zonder dat 
er voldoende tegenwicht wordt geboden door positieve 
reacties. Consumenten zijn nu eenmaal veel meer ge-
neigd om spontaan met negatieve reacties te komen.” We 
spreken bij deze manier van op een transparante wijze 
klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren van de ‘vierde 
generatie’.

Adfiz
Het bedrijf Tevreden.nl heeft inmiddels de nodige erva-
ring met het aanbieden van vierde generatie klanttevre-
denheidsonderzoek, zowel aan individuele bedrijven met 
consumenten als klant als business-to-business, maar 
ook met zogenoemde ‘collectieve klanten’. Een goed 
voorbeeld van het laatste geval is de brancheorganisatie 
van onafhankelijke financieel adviseurs, Adfiz. Voorheen 
gebeurde het verzekeraars performance onderzoek door 
Adfiz in een ‘tweede generatie’ aanpak, wel met een hoge 
frequentie ( jaarlijks) en er werd zeker wat mee gedaan, 
want de resultaten werden breed uitgemeten in de vak-
pers en ook actief uitgedragen door de verzekeraars die 
in een jaar goed hadden gescoord. Dat onderzoek wordt 
al sinds 2001 gedaan, vanaf 2008 uitgevoerd door Gfk. 

Sinds juni 2016 kunnen adviseurs (zowel Adfiz-leden als 
niet leden) de prestaties van verzekeraars doorlopend 
online beoordelen via de door Tevreden.nl geboden op-
lossing (https://adfiz.tevreden.nl/). Er worden momen-

teel 45 aanbieders beoordeeld in het Adfiz-performance 
onderzoek. Dat gebeurt op tien criteria, te weten:

a) Vakkundigheid medewerkers
b) Snelheid beantwoording van vragen (persoonlijk, 
 telefonisch, per mail) 
c) Flexibiliteit (maatwerk bij productsamenstelling, 
 co-creatie)
d) Foutloosheid offertes en polissen (bij aanvraag 
 nieuw product)
e) Foutloosheid verwerking mutaties 
f) Snelheid administratieve verwerking 
g) Inzicht in actuele gegevens voor specifieke klant 
 (productbezit, status mutatie/claim)
h) Transparantie van het acceptatieproces, 
 mutatieproces & uitkeringsproces 
i) Mate waarin ICT-toepassingen efficiënt werken 
 mogelijk maken (gebruikersvriendelijk 
 extranet, straight through processing)
j) Klantbelang centraal bij claimafhandeling bij 
 schade (P/Z) en inkomen (Klantbelang centraal 
 bij het uitkeringsproces / waardeoverdracht bij 
 de andere producten).

Adfiz-leden worden door hun brancheorganisatie aan-
gemoedigd om aanbieders te reviewen, maar ook zijn er  
verzekeraars die adviseurs uitnodigen om een beoorde-
ling achter te laten. Bovendien wordt in samenwerking 
met am getracht om het aantal reviews te stimuleren. 
De gegeven beoordelingen zijn voor verzekeraars die 
daartoe een abonnement sluiten bij Tevreden.nl continu 
inzichtelijk, zodat deze voortdurend kunnen sturen op 
basis van de ontvangen beoordelingen. Voor de totale 
groep van verzekeraars wordt een jaarlijkse rapportage 
uitgebracht, zoals dat dus ook in de oude situaties was. 
Niet alle reviews zijn continu openbaar; de laatste vijf 
worden getoond. Je kunt zeggen dat de methodiek een 
combinatie is van 2e, 3e en 4e generatie. 

Advies.tevreden.nl
Er is een platform in het leven geroepen waar verzeke-
ringsconsumenten een review kunnen plaatsen over 
een assurantiekantoor, advies.tevreden.nl. Er zijn tot op 
heden zo’n 1.800 reviews van consumenten ontvangen. 
Een aantal assurantiekantoren heeft zich inmiddels aan-
gesloten op het platform. Bovendien zijn er maatwerk-
platforms ontwikkeld voor Mandema & Partners, Meijers,  
Mercer, Vrieling Adviesgroep en Aveco.  Ook verzekeraar 
de Goudse maakt gebruik van een maatwerkplatform. 
Verschil is dat in de maatwerkoplossing gewerkt wordt 
met de huisstijl van het assurantiekantoor, dat er maat-

1e generatie: 

‘Als het niet goed 

is horen we het 

wel. Wat wij doen 

is zo ingewikkeld 

dat de klant het 

inhoudelijk toch 

niet kan 

beoordelen’

2e generatie:  

‘Eens in de zoveel 

jaar een 

vragenlijst en een 

mooi rapport dat 

in de vergetelheid 

wegzakt’



Alles heeft waarde. Het is maar net van welke kant je het bekijkt. 

Dat kan economisch, historisch, financieel en ook emotioneel zijn. 

Om die waarde te beschermen of te herstellen zijn wij er. 

VANWAARDE, de geruststellende dienstverlener voor het beheer, de 

restauratie en de calamiteitenondersteuning voor alles van waarde. 

VOOR ALLES VAN WAARDE

BEHEER, RESTAURATIE EN CALAMITEITENONDERSTEUNING VOOR ALLES VAN WAARDEWWW.VANWAARDE.EU

MUSEUMWACHT DOCUMENTENWACHTCALAMITEITEN RESTAURATIE



www.schade-magazine.nl                      19

K L A N t t E V r E D E N h E I D

werk mogelijk is in de tekst van de uitnodiging aan een 
klant om een review te geven en dat ook de vragenset 
uitgebreid kan worden. 

Voor advies.tevreden.nl  is een samenwerking aangegaan 
met de reviewsite voor assurantiekantoren Advieskeuze.
nl. Die samenwerking bestaat hierin dat de vragenstelling 
van beide platforms op elkaar is afgestemd (daarmee 
verhoog je de benchmarkwaarde van de daardoor grote-
re hoeveelheid aan vergelijkbare waarnemingen) en dat 
de mogelijkheid voor deelnemende kantoren bestaat dat 
de reviews over hun kantoor ook gepubliceerd worden 
op Advieskeuze.nl  (eigendom van Consumentenbond).
 
Autoschadeherstel.tevreden.nl 
Voor de schadebranche is ook relevant dat Tevreden.
nl een platform biedt waar klanten van autoschadeher-
stelbedrijven een beoordeling kunnen geven, autoscha-
deherstel.tevreden.nl. Daar zijn reeds 28.000 reacties 
geplaatst over ruim 1200 schadeherstellers. AAS Neder-
land, UAS Schadeherstel en ASN Groep hebben maat-
werkplatformen laten ontwikkelen. Er zijn hier ook enige 
individuele klanten die een abonnement hebben op de 
geboden standaardoplossing. Autotaalglas is een klant 

van Tevreden.nl, maar deze is in het platform Autobedrij-
ven ondergebracht.

Opiness
Om zo veel mogelijk lezers te krijgen van de resulta-
ten van geboden platforms worden de resultaten door 
Tevreden.nl gedeeld op de website Opiness.nl. Govert 
Janssen is een van de oprichters van deze site, waar de 
reviews van verschillende onderzoeksbureaus worden 
gepubliceerd. We zien daar op de homepage onder meer 
reviews voor autobedrijven, autoverzekeraars, autoscha-
deherstellers, zorgverzekeraars, reisaanbieders, banken, 
internetaanbieders, webwinkels en energieleveranciers. 
En op een vervolgpagina een nog veel groter aanbod 
van categorieën waarvoor reviews worden gegeven zo-
als advocatenkantoren, assurantiekantoren, makelaars, 
notarissen,  reisverzekeringen, woonverzekeringen, op-
stalverzekeringen, vuurwerkaanbieders en ziekenhuizen. 
Experts ontbreken nog in de meer dan honderd catego-
rieën waarvan reviews te vinden zijn op Opiness. Als het 
aan Govert Janssen ligt komt die er snel bij. De bespre-
kingen om reviews uit te gaan voeren voor een expertise-
organisatie lopen momenteel. <

3e generatie: 

‘Continu online 

onderzoek naar 

klantervaringen, 

door het bedrijf 

verzameld en 

waarop direct 

gereageerd kan 

worden, maar die 

onzichtbaar zijn 

voor andere 

klanten’

4e generatie: 

‘Continu online 

onderzoek met 

reviews, openbare 

– positieve én 

negatieve – 

klantervaringen’

Verbond laat klanten aan verzekeraars 
rapportcijfers geven

Het Verbond van Verzekeraars heeft eind juni jl. in pers centrum 
Nieuwspoort (foto) de uitslagen van de nieuwe verzekeraars-
monitor bekendgemaakt. Van de vijftig labels (schadeverze-
keraars en levensverzekeraars) waarvan de klanttevreden-
heid is onderzocht, scoort ZLM het best, op nummer 2 ANWB 
Verzekeren en op een gedeelde derde plaats Centraal Beheer 
en Interpolis. Op de vijftigste plaats staat substandaardverze-
keraar Rialto. Het onderzoek is uitgevoerd door TNS Nipo. Het 
onderzoek zal met een jaarlijkse frequentie worden herhaald. 

Klanten hebben de verzekeraars beoordeeld op aspecten als Vertrouwen, Tevredenheid, Klantgerichtheid, Des-
kundigheid, Duidelijkheid, Contact. Het laatste aspect is niet meegenomen in het bepaalde gemiddelde cijfer. 
De bepaalde gemiddelden lopen uiteen van 8,29 als rapportcijfer voor de hoogst genoteerde verzekeraar, ZLM 
Verzekeringen, tot 5,96 voor de verzekeraar die onderaan de ranglijst als nummer vijftig staat, Rialto.  In de top van 
de ranglijst zien we voorts als schadeverzekeraars op plaats 2 ANWB Verzekeren (7,58), op plaats 3 Centraal Beheer 
(7,50), eveneens op plaats 3 Interpolis (7,50), op plaats 6 Ditzo (7,4), op plaats 7 AGA (7,38), op plaats 8 Univé (7,37), 
op plaats 9 Nh1816 (7,36) en op plaats 10 FBTO (7,33) en OHRA (7,33). 

De volledige ranglijst is in te zien op https://verzekeraarsinbeeld.nl/rapportcijfers/ 
In de ranglijst is te zien of verzekeraars al dan niet het ‘Keurmerk Klantgericht Verzekeren’ voeren.
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VIDI slankt af en maakt doorstart
Op 5 juli werd het faillissement uitgesproken van 
expertisebedrijf VIDI B.V. en VIDI Beheer B.V. In over-
leg met curator mr. R.W.J.M. Schuurman bleef het 
bedrijf doordraaien en werden de mogelijkheden 
van een doorstart onderzocht. Vanaf 20 juli jl. is die 
doorstart een feit. 

Daartoe werd als nieuwe rechtspersoon opgericht De Hoog Schaderegeling BV. Gewerkt wordt 
onder de vertrouwde naam VIDI, welke naam door de nieuwe BV werd overgenomen. De voorma-
lige directie van VIDI heeft overeenstemming met de curator bereikt over een doorstart en is haar 
dienstverlening vanaf heden met de nieuwe BV herstart. Het nieuwe bedrijf is afgeslankt; het heeft 
zes experts in loondienst genomen, welke experts ook in loondienst waren van het failliet gegane 
VIDI b.v. In het totaal waren op het moment van failliet gaan 15 experts in loondienst (op de top 
had het bedrijf circa 60 medewerkers). De nieuwe BV nam naast de handelsnaam ook goodwill en 
klantenbestand, website-adres, e-mailbestanden en overige databestanden over, zodat de werk-
zaamheden ongestoord voortgezet kunnen worden. Dat gebeurt niet meer vanuit het kantoor-
pand aan de Spoorstraat te Borculo. Dat is te groot voor de huidige bezetting. Gezocht wordt naar 
een kleiner bedrijfspand. In de tussentijd worden de activiteiten vanuit een kantoorsituatie aan de 
woning gestart. “Het is goed om voorzichtig te beginnen. We hebben alles zo ingericht dat we qua 
ruimte en qua medewerkers flexibel en snel kunnen opschalen. Op de maatschappijen na, heeft 
het overgrote deel van de klanten me inmiddels laten weten van onze diensten gebruik te blijven 
maken, waarmee ik zeer tevreden ben”, aldus directeur eigenaar Wim de Hoog. Het postadres, 
het telefoon- en faxnummer, alsmede de e-mailadressen en de website blijven ongewijzigd (meer 
informatie op onze website, 20-7 en 6-7).  

Geeraets Autolak gaat 
verder als Cromax

Han Verschoor (links op de foto), sales ma-
nager Nederland bij Axalta, feliciteert Gerard 
Geeraets met de verkoop van diens bedrijf 
aan Axalta Coating Systems. Deze wereld-
wijd werkende fabrikant van vloeibare en 
poedercoatings, heeft Geeraets Autolak uit 
Druten overgenomen. Het Drutense bedrijf is 
voor de fabrikant een distributiepunt, dat al 
bijna veertig jaar de - door schadeherstellers 
gebruikte - Cromax lakproducten van Axalta 
aanbiedt. De activiteiten van Geeraets Auto-
lak worden onder de naam Cromax geïnte-
greerd in de Axalta-organisatie. De overname 
van Geeraets Autolak, dat vestigingen heeft in 
Druten, Utrecht en Alkmaar, is onmiddellijk 
van kracht.

Pilot ‘Veilig Zakelijk 
Internetten’

MKB-Nederland en 
VNO-NCW zijn vorig 
jaar gestart met een 
project rondom 
veilig internet. Met 
een aantal branches 
gaan ze dit najaar een meer branchespeci-
fieke benadering opzetten. Adfiz, de standsor-
ganisatie voor assurantiekantoren, is een van 
de brancheorganisaties die meedoet aan de 
pilot veilig zakelijk internetten. “Het project 
moet een bijdrage leveren aan het vergroten 
van het bewustzijn van het midden- en klein-
bedrijf (mkb) over de impact van cybercrime 
op hun onderneming en van de kennis hoe je 
je daartegen kunt weren”, aldus Adfiz (meer 
informatie op onze website, 26-7). 

Reaal versnelt verhuizing schadebedrijf 

Het schadebedrijf van Reaal, onderdeel van Vivat, ver-
huist nog dit jaar van Zoetermeer naar Amstelveen. De 
medewerkers zijn hierover geïnformeerd. Niet alleen 
deze verhuizing maar ook de afslanking van Vivat met 
1000 à 1200 fte wordt versneld doorgevoerd. 

Er was reeds eerder door Vivat gecommuniceerd dat er 
een reductie zou gaan plaatsvinden van 1000 à 1200 
fte (ongeveer een derde van het totale aantal fte’s). 
Dat zou in een periode van 2 à 3 jaar uitgevoerd gaan 
worden. Inmiddels is besloten dit nog in 2016 door te 
voeren. In de organisatie van het schadebedrijf is de traditionele splitsing tussen ‘acceptatie’ en 
‘schade’ losgelaten. In de nieuwe situatie wordt er gekozen voor een organisatie naar product-
groepen, zoals verkeer, brand (inclusief overige varia) en aov.

Vanaf 1 oktober vindt de verhuizing plaats naar Amstelveen, naar de Burgemeester Rijnderslaan, 
het pand waar een ander onderdeel van Vivat, Zwitserleven, is gevestigd (foto). “Aanleiding is de 
aangekondigde centralisatie en het vereenvoudigen en verkleinen van onze organisatie. Onze 
huidige huisvestingssituatie was niet optimaal. We zitten verspreid over een aantal locaties en 
deze locaties worden niet altijd even goed benut. Het pand in Amstelveen wordt dan ook aange-
past, in uiterlijk, om alle merken een thuis te bieden”, aldus Vivat-woordvoerster Elvira Bos (meer 
informatie op onze website, 15-7).
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Op de foto v.l.n.r. bij de ondertekening van de samenwerking, 
Matthijs Hofstede, directeur Aegon Schadeverzekeringen; Will 
Hoogstad, CFO Unigarant; Walter van Benthem, commercieel 
directeur Solera Nederland (ABZ).

Unigarant start 
herstelnetwerk 

autoschade
Unigarant is deze maand met een nieuw au-
toschadeherstelnetwerk gestart. Hiervoor 
zijn 220 autoherstelbedrijven gecontracteerd. 
Voorheen werd door Unigarant het schadeher-
stel uitbesteed aan drie grote ketens: AAS, ABS 
en Care. Wat er nog meer verandert is dat Uni-
garant naar een nieuw schadeplatform is over-
gegaan, namelijk Audaflow van ABZ.

Unigarant sluit met haar nieuwe herstelnet-
werk qua systeemgebruik aan bij het auto-
herstelnetwerk dat Aegon vier jaar geleden is 
gestart. Met 160 van de 220 door Unigarant ge-
contracteerde herstellers werd reeds gewerkt 
via genoemde drie ketens. Het netwerk van 
herstellers van Aegon is een ander dan dat van 
Unigarant, al zullen er herstellers zijn die zowel 
door Unigarant als door Aegon gecontracteerd 
zijn. Unigarant werkte met Dispatch en werkt 
vanaf 15 augustus met het kwaliteitssysteem 
en automatiseringssysteem (Audaflow) waar-
mee Aegon nu ruim 4 jaar werkt. “Het voordeel 
van Audaflow is dat we direct gebruik kunnen 
maken van een geautomatiseerd ‘filter’ om 
schades en schadecalculaties te beoordelen. 
De tussenpersonen en de klanten merken niets 
van de overgang van Dispatch op Audaflow. 
Het is vooral een verandering voor de schade-
hersteller”, aldus Unigarant.
“De klant kan voortaan direct met de cas-
coschade naar de hersteller. Tevens is ons 
doel om op termijn verzekerden, waarvan de 
schade aan de eigen auto niet gedekt is, een 
voordeel te bieden bij het herstellen van hun 
schade”, aldus ANWB-onderdeel Unigarant. 
“De herstellers zijn door ons zelf geselecteerd 
en getoetst op onder meer klanttevredenheid, 
kwaliteit van de werkzaamheden en doorloop-
tijden”, zegt Will Hoogstad, directie Unigarant 
en ANWB verzekeringen.

ASR koopt Corins en SuperGarant

ASR Nederland blijft op het overnamepad. Na vorig jaar VKG en Boval/Felison te 
hebben overgenomen, maakt de maatschappij nu de overname bekend van het in 
Amsterdam gevestigde Corins, welk bedrijf vooral actief is als volmachtbedrijf op de 
Nederlandse co-assurantiemarkt en van SuperGarant. 

Corins is sinds 2003 actief als beursassuradeur op de Nederlandse co-assurantiemarkt. Het bedrijf 
was in 2015 verantwoordelijk voor een premieomzet van ruim € 18 miljoen en bedient meer dan 
60 makelaars. Corins zal de verzekeraars waarmee zij momenteel zaken doet, blijven vertegen-
woordigen. Corins heeft volmachten van de volgende verzekeraars: Axa Belgium N.V.; Great Lakes 
Reinsurance (UK) SE; Lloyd’s of London; Nationale Suisse Assurances AG; Nationale-Nederlanden 
Schadeverzekeringsmaatschappij NV; SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p A en 
Vienna Insurance Group.

Hanny Kohlbrugge (foto), directeur-grootaandeelhouder 
van Corins: ‘Met deze acquisitie wordt invulling gegeven 
aan onze ambitie om aansluiting te verkrijgen bij een 
krachtige en solide verzekeringsgroep. Wij zijn ervan 
overtuigd dat wij met ASR als nieuwe partner de (groot)
zakelijke schademarkt nog beter zullen kunnen bedie-
nen.’ De medewerkers blijven in dienst van Corins en het 
bedrijf is gevestigd in Amsterdam en zal van daaruit zelf-
standig blijven opereren.

SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg worden overgenomen door ASR Nederland.  
SuperGarant is ruim 30 jaar actief als intermediair en volmacht en is uitgegroeid tot een verzeke-
ringsspecialist met speciaal op het detailhandels segment gerichte schade- en inkomensverzeke-
ringen en aanverwante verzuim- en arbodienstverlening. SuperGarant werkt voor haar afzet nauw 
samen met MKB-brancheorganisaties zoals Vakcentrum, KNS, Hibin en NSV en heeft rechtstreeks 
contact met franchise- en inkooporganisaties. Guus Mineur is directeur-eigenaar van SuperGa-
rant. Alle 33 medewerkers blijven in dienst van SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg. 
Het bedrijf blijft gevestigd in Leidschendam en zal van daaruit zelfstandig blijven opereren. De 
closing van de transactie kan plaatsvinden na goedkeuring door de toezichthouder AFM.

ASR-onderdelen VKG te Hoorn en Felison te Velserbroek zijn een samenwerking gestart op het 
gebied van collectieve inkomensverzekeringen. Dat brengt onder meer met zich mee dat de 
bestaande volmachtportefeuille collectieve inkomensverzekeringen van VKG per 1 januari 2017 
wordt overgevoerd naar de volmacht van Felison. 

NVEP viert dertigjarig bestaan

De NVEP werd in 1986 opgericht. Het 30-jarig bestaan 
werd door de leden gevierd met een boottocht door 
de havens van Rotterdam. De NVEP is de Vereniging die 
de belangen behartigt van pleziervaartuigenexperts. 
Dat leverde een bijzonder moment op waarbij de vier 
voorzitters die de NVEP hebben aangevoerd in de dertig 
jaren van haar bestaan gezamenlijk op de foto gingen 
met v.l.n.r. Hans Kortmann, Floor Kersten, Paul Kou-
wenhoven. Vooraan de huidige voorzitter Guido  Beek-
mann. Momenteel telt de vereniging 37 leden. 
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Duurzaam Herstel introduceert 
‘Rob Insinger Award’

De keurmerk-organisatie Duurzaam Herstel heeft voor de eerste maal haar 
‘Summer BBQ’ gehouden. Keurmerkhouders, opdrachtgevers en medewer-
kers van de organisatie troffen elkaar in het strandpaviljoen Suiderstrand in 
Den Haag (Kijkduin). Tijdens de bijeenkomst werd de ‘Rob Insinger Award’ 
gelanceerd.

Duurzaam Herstel wil niet alleen een keurmerk zijn, maar tevens een platform waar op-
drachtgevers en uitvoerende bedrijven een community vormen met als doelstelling om 
tot meer duurzaamheid in het herstel van opstal en andere eigendommen te komen. 
Er zijn herstellers aangesloten op het gebied van bouw, glasherstel, reconditionering, 
elektronica en interieur herstel. Vloerspecialisten en schilders worden de komende pe-
riode toegevoegd. “We zijn nu negen maanden onderweg met Duurzaam Herstel en we 
zitten nog in de opstartfase. Inmiddels zijn er een kleine honderd bedrijven/vestigingen 
gecertificeerd”, aldus een toelichting van directeur Harry Filon. 

De voorzitter van het College van Deskundigen van dit 
keurmerk, Onno Sleurink, introduceerde een onderschei-
ding voor bedrijven/personen die zich verdienstelijk ma-
ken op het gebied van duurzaam herstel, de ‘Rob Insin-
ger Award’. Ter stimulering van duurzaam herstel en ter 
nagedachtenis van de voormalig directievoorzitter van 
Centraal Beheer. De Rob Insinger award is bedoeld om 
schoolvoorbeelden in de branche op gebied van duur-
zaamheid voor het voetlicht te brengen. Het keurmerk ‘Duurzaam Herstel’ is ontstaan 
uit het al enige jaren bestaande keurmerk ‘Duurzaam Repareren’ voor herstelbedrijven 
in de automotive-branche. Beide keurmerken hebben een gemeenschappelijk secreta-
riaat. ‘Duurzaam Repareren’ organiseerde eveneens een ‘Summer BBQ’ (meer informa-
tie op onze website, 3-7)

Verhuizingen 
Chubb Fire & Security

De vestiging ‘Amsterdam/Utrecht’ van Chubb Fire & 
Security gaat in september verhuizen van industriege-
bied Cruquius in Amsterdam naar bedrijventerrein De 
Schuilhoeve in Badhoevedorp, aan de Schipholweg. 
Het  in september te betrekken pand in Badhoevedorp 
(foto) beschikt over ruim 2.500 m2 kantoorruimte. Naast 
werkplekken, biedt het gebouw trainingsfaciliteiten, een 
showroom en een magazijn van ruim 4.000 m2. 

Het hoofdkantoor van Chubb Fire & Security en de busi-
ness unit Integrated Solutions waren ook gevestigd op in-
dustriegebied Cruquius. Deze zijn mei jl. reeds verhuisd, 
naar een locatie op het bedrijventerrein Papendorp in 
Utrecht. 

Nieuwe website en diensten RVJ

RVJ Expertises & Taxaties heeft een nieuwe web-
site gelanceerd. Op de website vestigt het in Am-
sterdam gevestigde bureau de aandacht op twee 
nieuwe diensten: SDS en de ‘Schademeld App’.

SDS staat voor ‘same day survey’. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat een ex-
pert van RVJ bij het ontvangen van een opdracht nog dezelfde dag ter plaatse zal zijn bij 
de schadelijdende partij. “Vanzelfsprekend is dit bij ernstige calamiteiten altijd al ons 
beleid, doch wij merken dat deze behoefte groeit en dat hier steeds vaker om wordt 
gevraagd. Veel verzekerden vooral binnen de groep ‘MKB en Particulieren’ willen snel 
schakelen en niet hoeven te wachten op een bericht van de afdeling ‘planning’, die ver-
volgens een afspraak op termijn kan verzorgen”, aldus RVJ.

Het expertisebureau heeft in eigen beheer een Schademeld App ontwikkeld. Deze 
wordt bijvoorbeeld ingezet voor opstalschades bij Verenigingen van Eigenaren en voor 
verhuisschades van expats.

Onno Sleurink

De omzet van Aon Nederland 
is in 2015 licht gedaald tot 239 
miljoen euro. Dat is een daling 
van 2 procent ten opzichte 
van 2014, toen de omzet 243 
miljoen euro bedroeg. Per on-
derdeel bezien bleef Aon Risk 
Solutions (ARS) nagenoeg ge-
lijk in omzet, daalde de omzet 

licht bij Aon Hewit en boekte herverzekeringsmakelaar 
Aon Benfield opnieuw een stijging. Bij ARS vindt de ko-
mende maanden een centralisatie van servicetaken en 
een scheiding van service- en klantadviestaken plaats, 
die ervoor moet zorgen dat ARS een betere en efficiën-
tere dienstverlening gaat leveren, aldus Marc van Nuland, 
country manager van Aon Nederland en tevens CEO van 
ARS (meer informatie op onze website, 25-7). 

Lichte omzetdaling bij Aon dat 
servicetaken centraliseert
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Von Reth vernieuwt naam en logo

‘Bureau von Reth Taxatie’ heeft de han-
delsnaam gewijzigd in ‘Von Reth Taxatie 
en Advies’. De nieuwe naam wordt visu-
eel ondersteund met een nieuw logo. 
Het maakt aldus het taxatiebedrijf deel 
uit van een integrale herpositionering van het bedrijf.

“Na de herpositionering wil Von Reth uitgroeien tot het nummer 1 waarderings-, 
advies- en veilingbedrijf van de Benelux”, zo laat het bedrijf weten. “De taxatie-
branche is van oorsprong zeer conservatief, terwijl nieuwe spelers – zoals zzp’ers 
– in hoog tempo tot de branche toetreden. Daardoor ontstaat een flinke druk op 
de taxatiemarkt. Een belangrijke aanleiding om onze 91 jaar ervaring te combine-
ren met innovatieve waarderingsmethoden. Onze productportfolio is vernieuwd, 
zodat op een transparante en betrouwbare wijze vastgoed en bedrijfsinventaris-
sen gewaardeerd en geregistreerd worden”, aldus John Driessen, general mana-
ger van Von Reth. De traditionele rol van de taxateur verandert. Driessen: “Klanten 
zijn steeds mondiger en beschikken dankzij internet over een hoger kennisniveau. 
Van een taxateur wordt daarom meer een adviesrol verwacht. Niet alleen vragen 
klanten om een waardevaststelling van objecten, ze willen bijvoorbeeld ook in-
zichten in de levenscyclus van vastgoed en overige activa. Voor afgewogen advie-
zen is bij taxateurs een brede kennis van trends, ontwikkelingen en regelgeving 
noodzakelijk.” Von Reth werd ooit opgericht als onderdeel van Philips. Von Reth 
verleent diensten op het gebied van verzekeringstaxaties en bedrijfseconomische 
taxaties van vastgoed, bedrijfsuitrusting en voorraden, en op het vlak van turna-
round management. DAAN Group bezit sinds 2014 een meerderheidsbelang in 
Von Reth.

Delta Lloyd outsourcet particuliere scha-
deportefeuille naar Voogd & Voogd

Delta Lloyd en Voogd & Voogd hebben een samenwerkingsovereenkomst ge-
tekend op het gebied van particuliere schadeverzekeringen die klanten via het 
intermediair afsluiten. Deze samenwerking gaat 1 januari 2017 in.
Voogd & Voogd neemt in de nieuwe situatie de acceptatie, mutaties en scha-
deafhandeling van de particuliere schadeverzekeringen van Delta Lloyd over. 
“We zien ernaar uit om in de nieuwe organisatie vanaf volgend jaar bestaande 
en nieuwe klanten van Delta Lloyd te verwelkomen”, aldus de serviceprovider 
uit Middelharnis. Op de foto v.l.n.r. Michael de Nijs CFO/COO Voogd & Voogd, 
Harry van der Zwan, algemeen directeur Delta Lloyd Schade, Bas de Voogd CEO 
Voogd & Voogd.

Corocor wint prijs

Corocor Technische Reconditionering heeft de wisselbeker voor 
‘Best Export Policy Plan’ gewonnen. Studenten hebben tijdens 
hun minor International Business twaalf ‘export policy plannen’ 
uitgewerkt. Het plan voor Corocor is als beste beoordeeld door 
de vakjury. Eén van de studenten heeft het exportplan gepre-
senteerd en de wisselbeker bij het bedrijf gebracht. Corocor-
eigenaar Rob Vis Dieperink nam de wisselbeker in ontvangst 
(meer informatie op onze website, 1-7). 

Op maandag 18 juli is Uri Coronel, nadat hij onwel 
was geworden in een sportschool in Amsterdam, 
overleden. Hij werd 69 jaar. Bij het grote publiek was 
hij vooral bekend als bestuurslid en voorzitter van 
Ajax. In de verzekeringsbranche genoot hij grote be-
kendheid in de wereld van de co-assurantie. Hij was 
bij diverse rechtsvoorgangers van het huidige Aon 
Nederland actief in de directie, zoals bij Alexander 
& Alexander, en maakte vervolgens in de gevormde 
grootste verzekeringsmakelaar van ons land deel 
uit van de top. Uri Coronel was in diverse branche-
verenigingen bestuurlijk actief. Zo was hij bestuurs-
lid van de NVA (nu Adfiz) en de VNAB. Hij zette zich 
bovendien op diverse maatschappelijke vlakken in 
(zie ook onze website, 19-7). 

Uri Coronel 
overleden
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Van Lanschot Chabot koopt 
Mandema & Partners

NN verkoopt intermediair Mandema & Partners aan Van Lanschot Chabot. De verkoop 
is onder voorbehoud van goedkeuring van de AFM en de beide ondernemingsraden. 
Naar verwachting zal de transactie in het vierde kwartaal van dit jaar worden afgerond.
Verzekeringsmakelaar en volmachtbedrijf Mandema & Partners is opgericht in 1956 en 
is 100% eigendom van NN Group. Het bedrijf is gevestigd in Den Haag en heeft 145 me-
dewerkers. “De verkoop is het resultaat van de structurele strategische evaluatie van de 
portefeuille van NN Group”, aldus NN Group. Goudse Verzekeringen is meerderheids-
aandeelhouder van Van Lanschot Chabot, dat het hoofdkantoor heeft in Den Bosch. 
Deze verzekeringsmakelaar heeft een volmachtbedrijf in huis met o.a. volmachten van 
AIG Europe Limited; ARAG SE; BOVEMIJ; DAS; Delta Lloyd; Goudse; Hiscox; Nationale-
Nederlanden; REAAL en Samenwerking Glasverzekering. 

De nieuwe organisatie zal na de overname in het totaal 
275 medewerkers tellen en goed zijn voor een omzet van 
40 miljoen euro. “Deze overname past in onze strategie en 
leidt tot aanzienlijke versterking van onze positie op het 
gebied van risicomanagement en Employee Benefits in het 
zakelijke segment”, aldus Lando te Molder (foto), algemeen 
directeur bij Van Lanschot Chabot. Hij vervulde voorheen 
een directiefunctie bij Zicht, risico- en verzekeringsadvi-
seurs welk intermediair nog wel onderdeel uitmaakt van 
NN Group. “Er zijn geen andere beslissingen genomen. Op 
dit moment is en blijft Zicht onderdeel van de NN-portfolio”, aldus NN Group-woord-
voerster Saskia Kranendonk desgevraagd tot Schade Magazine.

ASR verlengt contracten en 
breidt eigen dienst uit

ASR Nederland deed drie jaar geleden van zich spreken, 
toen via het systeem van ‘veiling’ expertisebureaus wer-
den geselecteerd voor de ‘brand-bulk’ schades (brand-
schades tot 25 duizend euro). DEKRA Experts en VIDI wa-
ren de partijen die toen deze opdrachten via de veiling 
binnenhaalden. De verzekeraar heeft met ingang van 1 
juli jl. de samenwerking met DEKRA voor een periode van 
een jaar voortgezet. 

Met VIDI werd de samenwerking niet voortgezet vanwege 
het faillissement van dit bureau (hieraan verandert niet 
dat VIDI een doorstart maakt, zie elders in deze rubriek). 
ASR Nederland kan het wegvallen van VIDI opvangen met 
de inzet van DEKRA Experts en de eigen expertisedienst. 
De eigen dienst is de afgelopen tijd met vier medewer-
kers uitgebreid en bestaat nu uit negentien experts, aldus 
een toelichting door Chrétiën van Wanrooy, performance 
manager van ASR Nederland. De eigen experts doen na-
genoeg uitsluitend brand bulk, met incidenteel een avp- 
of avb-schade. Enkele senior experts worden ook wel in-
gezet bij brandschades boven 25.000 euro.

Voor aansprakelijkheid, voor constructie all risks en voor 
brandschades boven 25.000 euro werd drie jaar gele-
den eveneens een samenwerking aangegaan met bu-
reaus, maar de selectie hiervoor gebeurde niet op basis 
van een veiling maar op basis van eigen ervaringen van 
de verzekeraar met de bureaus. EMN/CED en Lengkeek 
werden toen geselecteerd voor aansprakelijkheid (met 
name AVB), Cunningham Lindsey en One Expertise voor 
constructie all risks en Cunningham Lindsey en Crawford 
& Company voor brandschades boven 25.000 euro. Met 
deze partijen is de samenwerking een jaar voortgezet.

Allianz neemt 60.000 zakelijke 
klanten Aegon over

Aegon heeft de zakelijke schadeportefeuille overgedra-
gen aan Allianz, dat daarmee risicodrager is geworden 
van Aegons actieve zakelijke schadeportefeuille met een 
premievolume van circa € 90 miljoen en twee run–off 
portefeuilles. In totaal heeft Allianz ruim 60.000 zakelijke 
schadeklanten van Aegon overgenomen. Rond de 70 
medewerkers van Aegon, die deze portefeuilles beheren, 
stappen over naar Allianz (meer informatie op onze web-
site, 1-7).

Eurogarant Keurmerk differentieert 
naar integraal en klein herstel

FOCWA-bedrijven die werken onder het Eu-
rogarant Keurmerk kunnen dat met ingang 
van 1 juli doen hetzij als bedrijf dat zich richt 
op integraal schadeherstel, hetzij als bedrijf 
dat gespecialiseerd is in klein herstel / deel 
herstel. Het Eurogarant Keurmerk wordt 
daartoe voortaan gedifferentieerd in Euro-
garant Total Repair en Eurogarant Cosme-
tic Repair.

Voor klein herstel is een speciaal certificatieschema Eurogarant Cosmetic Repair opge-
steld, dat bij het schadeherstelbedrijf beoordeeld wordt door DEKRA of KIWA. Het be-
treft een  inhoudelijke beoordeling van het schadeproces en het herstelde eindproduct 
(meer informatie op onze website, 9-7).
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Keurmerk Klantgericht Verzekeren 
ontwikkelt zich van ‘zwart/wit’ beoordeling 

naar ‘good practices’

Dat er het nodige schortte en schort aan het vertrouwen dat consumen-
ten hebben in de verzekeringsbranche, is geen geheim. Om hiertegen iets 
te doen, is het Verbond van Verzekeraars  in 2010 gestart met het ‘Keurmerk 
Klantgericht Verzekeren’ (KKV) en de ‘Stichting toetsing verzekeraars’ (Stv) 
die dit keurmerk uitgeeft. Klantgerichtheid van verzekeraars en gevolmach-
tigden te verbeteren en daarmee bij te dragen aan meer consumentenver-
trouwen in de verzekeringsbranche, is het gestelde doel. Drs. Ron van Kes-
teren werd van het begin af aangesteld als directeur van de Stichting en 
aldus verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het keurmerk. Na 
ruim zes jaar hebben 41 verzekeraars (maatschappijen en volmachten) het 
keurmerk, gemeten naar premievolume goed voor 70% van de markt.

Ron van Kesteren: “Vandaag de audit, een week later de puntige rapportage”

Met Van Kesteren, die bestuurskunde heeft gestudeerd 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft het Ver-
bond qua ervaring op het gebied van keurmerken en ‘be-
drijfsoverstijgende’  organisaties in de financiële dienst-
verlening een ervaren man in huis gehaald. Hij startte in 
1993 zijn loopbaan in de branche als adjunct-directeur 
van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, de 
uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie. Na 
een ‘uitstapje’ naar het bedrijfsleven als consultant bij 
KPMG, trad hij bij de Nederlandse Vereniging van Banken 
in dienst als secretaris Hypothecair Krediet. Een logische 
stap was zijn volgende functie: directeur van de SEH, de 
Stichting Erkenningsregeling Hypothecair Krediet, en die 
logica gold ook daarna: directeur Stichting Keurmerk 
Financiële Dienstverlening (ooit ontstaan als Stichting 
Keurmerk Hypotheekbemiddeling). Bij de prille start van 
de Stichting toetsing verzekeraars kort ingewoond in Den 
Haag bij de initiator, het Verbond, maar omwille van de 
van meet af aan door het Verbond beoogde onafhanke-
lijkheid zelfstandig gehuisvest aan de Koningin Juliana-
laan in Voorburg, met een team van 6 medewerkers.  

tweedeling
Op de website van het keurmerk wordt een tweedeling 
aangehouden, enerzijds is er informatie over wat het 
keurmerk inhoudt voor consumenten, anderzijds idem 

voor verzekeraars. “Het over het voetlicht brengen van 
het keurmerk richting consumenten is geen prioriteit 
voor ons. In de beginfase hebben we wel aan de con-
sumentenbekendheid gewerkt, maar om daar continu 
en grootschaliger mee bezig te zijn, daar ontbreken ons 
simpelweg de benodigde budgetten voor”, zegt Ron van 
Kesteren. “Waar we wel steeds meer op inzetten is om 
niet uitsluitend te toetsen of een verzekeraar al dan niet 
voldoet aan het keurmerk, maar om de verzekeraars te 
helpen en te pushen zichzelf te verbeteren. Daartoe heeft 
de manier waarop we beoordelen zich vanaf het begin 
van ons bestaan wel ontwikkeld. In het begin keken we 
zeg maar zwart/wit of men wel of niet voldeed. Inmiddels 
wijzen we de keurmerkhouder vooral op verbetermoge-
lijkheden. Want ook bij een verzekeraar die aan het keur-
merk voldoet, zien we mogelijkheden tot verbeteren, daar 
zit onze meerwaarde. Dat heeft ook een verschuiving met 
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Rosemarie Wijnands, auditor bij het keurmerk, geeft een presentatie tijdens 
een van de themabijeenkomsten

zich meegebracht naar thematische beoordelingen. Zo 
hadden we begin vorig jaar het thema ‘reisverzekeringen’ 
gedaan, waarbij we dan alle keurmerkhoudende verze-
keraars die doorlopende reisverzekeringen voeren in de 
analyse hebben betrokken; dat waren er 24. Dat levert 
de desbetreffende verzekeraars uiteraard ook bruikbare 
benchmarks op.”  

thema reis
In het reisthema is onder meer beoordeeld of de door 
de verzekeraar gebruikte taal begrijpelijk is voor de con-
sument. Daartoe heeft de afdeling ‘Taal en Communi-
catie’ van de Vrije Universiteit Amsterdam bijvoorbeeld 
de maatwerkreacties op klantvragen en ingediende 
schadeclaims bekeken. Ook de productcommunicatie 
wordt bezien: is bij een reisverzekering bijvoorbeeld een 
beperking dat schade door diefstal niet verzekerd is als 
de klant onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft geno-
men, goed verwoord? Of is een beperking dat de klant 
bij schade een eigen risico heeft, duidelijk gecommu-
niceerd? Ook een consumentenpanel werd ingezet om 
de begrijpelijkheid van de polisvoorwaarden te toetsen. 
Eén van de uitkomsten uit deze thematische beoorde-
ling was dat twee van de drie verzekeraars de analyse 
op afgewezen schades niet hebben meegenomen in de 
reviewprocedure van hun reisproduct. In de correspon-
dentie met klanten, waaronder schadecorrespondentie, 
beschikken alle verzekeraars over een ‘schrijfwijzer’ en 
over ‘tekstsjablonen’. Voor 8 van de 24 keurmerkhouders 
geldt dat ze geen andere instrumenten gebruiken dan 
de genoemde schrijfwijzer en tekstsjablonen. Een voor-
beeld van aanvullende ondersteuning van medewerkers 
bij hun correspondentie is het inzetten van taalcoaches. 
De volledige rapportage is te downloaden op de website 
van het keurmerk (http://www.keurmerkverzekeraars.nl/
voor-verzekeraars/downloads).

themaonderzoeken 2015
De stichting heeft vorig jaar nog twee themaonderzoeken 
afgerond, één over de websites van keurmerkhouders en 
één over letselschadebehandeling en rechtsbijstand. Bij 
het onderzoek naar websites beoordeelde de stichting 
de websites van alle keurmerkhouders of daarop alle 
gewenste informatie goed en makkelijk te vinden was. 
De conclusie van het keurmerkinstituut was dat de keur-
merkhouders alle benodigde informatie wel op hun site 

hebben staan, maar dat de vindbaarheid nog wel eens 
wat te wensen overlaat. 

thema letsel en rechtsbijstand
In het themaonderzoek naar letselschadebehandeling en 
kwaliteitscode rechtsbijstand oordeelde de stichting dat 
één van de keurmerkhouders niet voldeed aan de norm 
over de kwaliteitscode. Die moest dan ook op een her-
examen. Van Kesteren geeft aan dat de herbeoordeling 
inmiddels is gedaan en met goed gevolg is afgesloten. 
De andere keurmerkhouders voldeden wel in voldoende 
mate aan de normen. Er waren uiteraard wel verschillen, 
daarom publiceert de stichting de good practices in het 
themarapport. Van Kesteren: “Door het publiceren van 
de good practices kunnen keurmerkhouders van elkaar 
leren.”  

Voor wat betreft letselschadebehandeling werden 23 
verzekeraars in de analyse betrokken. Die bleken alle te 
voldoen aan de keurmerknorm letselschade. Er bleek 
wel verschil te zijn in de mate waarin deze dat doen. 10 
van de 23 weten op alle drie van de gehanteerde presta-
tiecriteria een ‘goed’ te scoren, 13 ervan moeten het op 
bepaalde criteria stellen met een ‘voldoende’. Een voor 
letselschade opgestelde benchmark leverde gemiddeld 
een cijfer op van 7,5. Een hoogste score is genoteerd van 
8,1, een laagste score van 7,0. Op deelaspecten van de 
letselschadebehandeling: communicatie gemiddeld 7,6 
(hoogst 8,3, laagst 7,2), informatieverstrekking gemid-
deld 7,2 (hoogst 8, laagst 6,6), doorloopsnelheid gemid-
deld 7,1 (hoogst 7,8, laagst 6,6).
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thema klachten
Het laatste thematische onderzoek betrof klachtenma-
nagement en klachtenbehandeling. Hiervan is vorige 
maand de rapportage uitgebracht. Alle 42 keurmerkver-
zekeraars werden in het onderzoek meegenomen (in-
middels zijn er nog 41 keurmerkverzekeraars, zoals in dit 
artikel eerder gesteld. Dat komt doordat volmachtbedrijf 
Bovemij Financiële Diensten – het voormalige Polis Direct 
-  onlangs is geïntegreerd in het moederbedrijf Bovemij). 
Alle keurmerkverzekeraars voldoen aan de gestelde ei-
sen voor de norm Klachtenbehandeling, maar 14 van 
de 42 halen niet de maximale score. “De reden van deze 
puntenaftrek is in bijna alle gevallen het feit dat niet alle 
keurmerkhouders consequent alle uitingen van onvrede 
noteren.” Klachtenmanagement werd getoetst uitgaande 
van het door de Autoriteit Financiële Markten gestelde 
normenkader in het ‘Dashboard Klantbelang Centraal’ 
van de toezichthouder. Hiervoor is als benchmark aan 
elk van de 42 verzekeraars een rapportcijfer toegekend, 
het hoogst behaalde cijfers is een 4,7 (Delta Lloyd-on-
derdelen ABN AMRO Verzekeringen en Ohra komt die eer 
toe). Gemiddeld scoren verzekeraars een 3,8. De grote 
verzekeraars zijn al langer met dit AFM-dashboard bezig 
en scoren hoger dan kleinere verzekeraars. De Stichting 
toetsing verzekeraars heeft aan dit laatste onderzoek 
overigens niet alleen aandacht besteed door middel van 
een themarapportage (in gedrukte vorm gepubliceerd en 
als pdf op de website), maar heeft vorige maand voor het 
eerst haar magazine Goedgekeurd uitgebracht. Dit ma-
gazine heeft als doelgroep verzekeraars en stakeholders. 
Het 28 pagina’s tellende eerste nummer staat geheel in 
het teken van ‘klachten’. Aan de keurmerkhouders zijn de 
uitkomsten van het onderzoek naar klachtenbehandeling 
en –management in een themabijeenkomst gepresen-
teerd. Ron van Kesteren: “Door de bevindingen zo goed 
mogelijk te communiceren met de keurmerkhouders, 
vergroten we het praktische nut van onze onderzoeken 
voor de keurmerkhouders. Het gaat er immers niet alleen 
om het keurmerk te houden, maar minstens zo belangrijk 
is om als verzekeraar constant met de kwaliteit bezig te 
zijn. Ook hier geldt, dat stilstand achteruitgang is.”

Audit nieuwe stijl
“Om ervoor te zorgen dat onze onderzoeken zo nuttig 
mogelijk zijn” zo vervolgt de Stv-directeur, “hebben we 

ook de manier waarop we audits uitvoeren aangepast. 
Aanvankelijk waren we meerdere dagen bezig met ons 
voor een verzekeraar allesomvattend  onderzoek, met 
de themaonderzoeken komen we een dagdeel of maxi-
maal een dag bij de keurmerkhouder over de vloer. We 
hebben vier auditors in loondienst. Die gaan steeds per 
koppel naar een keurmerkhouder toe. Zo’n auditdag is 
intensief voor de verzekeraar, je ziet de geïnterviewden 
veel aantekeningen maken. Vervolgens hadden we wel 
een week of zes nodig voor een uitgebreide rapportage 
van de bevindingen. Dat is zonde, want dan raak je het 
momentum kwijt. Nu maken we een dag na de audit een 
puntige rapportage en die presenteren we een week later 
aan het management. Kort en krachtig: dit gaat goed en 
dit kan of moet beter.” 
 
thema Overlijdensrisico
Een volgend thematisch onderzoek zal gaan over de 
overlijdensrisicoverzekering. De stichting kijkt dan naar 
de informatie over de overlijdensrisicoverzekering op de 
website en in polisvoorwaarden en hoe de verzekering 
wordt gereviewd. Daartoe zal, net als bij het onderzoek 
over reisverzekeringen, weer gebruikgemaakt gaan wor-
den van een consumentenpanel. Dat panel bestond uit 
700 mensen, omdat zo’n panel ‘ververst’ dient te worden, 
zal de Stv weer gaan werven om van het huidige bestand 
van 200 panelleden naar een voldoende omvang van 700 
panelleden te komen. <

Joep van Leeuwen, auditor bij het keurmerk, verzorgt een presentatie 
tijdens een van de themabijeenkomsten
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We moeten uit 
vastgeroeste 
rollenpatroon 

durven stappen
We schrijven zomer 2016, natte zomer 2016, waarbij het werk voor bulk-
schade experts, die hun hoofd boven water moeten houden in een ‘prijs-
markt’ letterlijk uit de lucht is komen vallen, hagelstenen als tennisballen 
zo groot. Met name in Noord-Brabant, waar we in Eindhoven in het kan-
toor van BosBoon aan tafel schuiven voor een gesprek over juist de andere 
kant van de expertise-markt, die je zou kunnen omschrijven als de ‘speci-
alistische kennis-markt’. “Zeg maar het tegenovergestelde van wat we wel 
eens gekscherend noemen het ‘brood-en-boter-werk”, zegt gastheer Mathy 
Boon (51), evenals de andere gastheer Twan Meulendijks (42), directeur 
aandeelhouder bij BosBoon en NIVRE-registerexpert.  Van de vraagzijde van 
de markt aan tafel Adri van der Waart (59), insurance manager bij Arcadis 
en Frank Kappers (55), die als sinds 1982 aan Aon verbonden is, nu als risk 
consultant. Nevenfunctie van Boon is lid van het NIVRE-branchebestuur 
Aansprakelijkheid/Technische Varia + Agrarisch. Van der Waart is bestuurs-
lid van NARIM.
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Bosbouwkundig ingenieur
Hogere CO2 concentraties, verzuring, global warming, 
klimaatverandering. In de steeds nattere zomers met ex-
treem weer wordt die klimaatverandering manifest, daar-
over zijn de geleerden het wel eens. “Door de verzuring 
gaan alle dennen dood…je hoorde het wel zeggen… en 
wij schreven erover in onze jaarverslagen van de Onder-
linge Bossen… het valt gelukkig mee, de dennen staan 
er nog… meer zorgen kunnen we hebben over eiken die 
door ziektes getroffen kunnen worden… hoe dan ook, 
als je Nederland van bovenaf bekijkt, zie je meer gras dan 
een halve eeuw geleden”, zegt bosbouwkundig ingenieur 
Adri van der Waart die in 1992 in de verzekeringsbran-
che terechtkwam omdat de Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij - waaruit later Arcadis zou ontstaan 
-  een manager zocht voor de Onderlinge Bossen Verzeke-
ring, welke onderlinge door de ‘Heidemij’ werd beheerd. 
De Onderlinge Bossen Verzekering is inmiddels met an-
dere onderlingen samengegaan tot de Bos Fruit Aardap-
pelen Onderlinge en wordt al een aantal jaren niet meer 
beheerd door Arcadis. Voor Adri van der Waart was het 
beheer van de portefeuille van de Onderlinge Bossen Ver-
zekering met premievolumes die het miljoen doorgaans 
niet overschreden slechts één van de taken; steeds meer 
ontwikkelde hij zich tot de verzekeringsverantwoorde-
lijke bij dit wereldwijd werkende ingenieursbureau. Niet 
dat hij ‘het kleine’ niet eerde. Dat wél te doen was hem in 
zijn jeugd met de paplepel ingegoten: midden zeventiger 
jaren was hij de burgemeester van het Haagse ministadje 
Madurodam. 

Begonnen als ‘polisstempelaar’
Frank Kappers begon zijn loopbaan in de branche als 
twintigjarige bij Hudig-Langeveldt, een van de rechts-
voorgangers van Aon. “Ik ben bij het bedrijf in Amsterdam 
als ‘polis-stempelaar’ begonnen. Vervolgens heb ik me 
het bedrijfsmatige aansprakelijkheidsvak eigen gemaakt 
bij maatschappijen, eerst Winterthur, daarna AMEV Interl-
loyd. In 1999 ben ik weer bij Aon in dienst gegaan. Het 
makelaarsvak is toch het mooiste wat er is in deze bran-
che, vind ik. Het is dynamisch. Het is oplossingsgericht, 
zeker ook bij schades geldt dat. Het is wheelen en dealen, 
niet in de zin van ritselen, wel in de betekenis van ‘din-
gen voor elkaar krijgen’. Het gaat bij aansprakelijkheid 
om grote belangen, om grote bedragen. Je moet goed 
kunnen luisteren wat een klant wil, je moet een onder-
nemend ingestelde duizendpoot zijn. Jammer dat de 
buitenwereld denkt dat we oubollig werk doen. Ik zou 
me geen prikkelender, uitdagender werk dan dit kun-
nen voorstellen. Er is in de afgelopen vijftien jaar volop 
verandering geweest en verandering zal er blijven. Een 
verschil? Vroeger schakelde je bij een schade standaard 

een expert in, en vervolgens kwamen de rapportages en 
correspondenties op gang. Tegenwoordig is dat minder 
standaard, hangt het meer af van de specifieke schade 
en de omvang ervan, hoe de afhandeling wordt ingesto-
ken. Of de makelaar, de intermediair toekomst heeft? De 
hardwerkende, deskundige tussenpersoon die naast zijn 
klanten gaat staan, die heeft zeker toekomst. Minpuntje? 
Het persoonlijk contact tussen partijen in de branche is 
wel minder geworden, dat is wel jammer. Maar het blijft 
nog steeds een branche waarin op basis van vertrouwen 
met elkaar zaken wordt gedaan.” 
   
Balans tussen ‘zakelijk’ en ‘sociaal’ bezig zijn
Ing. Twan Meulendijks is met zijn 41 jaar de jongste aan 
tafel. Hij begon in 1999 als brandexpert bij Hoeijmans Ex-
pertise. Na zes jaar voelde hij de behoefte om naast het 
expert-zijn in zijn werk ook organisatorisch betrokken 
te zijn. Die kans kreeg hij bij BosBoon, waar hij senior-
expert werd en later vestigingsmanager. Sinds BosBoon 
juni jl. een nieuwe organisatie heeft neergezet, is hij lid 
van het directieteam en mede-eigenaar. Meulendijks 
vindt dat balans tussen ‘bedrijfsmatig bezig zijn’ en ‘so-

Adri van der Waart

Van der Waart: 

“Het bepalen van 

aansprakelijkheid, 

mag technisch 

oplossingsgericht 

werken niet in de 

weg staan” 
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ciaal betrokken zijn’ belangrijk is. Hij geeft hier uiting aan 
door een bestuursfunctie in de oudervereniging van de 
basisschool van zijn kinderen en staat open voor meer 
bestuurlijk vrijwilligerswerk. Ook Mathy Boon, begonnen 
als adviseur bouwtechnische software bij een automa-
tiseringsbedrijf, daarna in 1990 in de branche gekomen 
als zaakschade-expert bij Centraal Beheer en tien jaar 
later voor zichzelf begonnen, als een van de oprichters 
van Bosboon, ziet het belang van de combinatie van za-
kelijk en maatschappelijk bezig zijn. Zo is hij nog steeds 
reserve-officier bij de Koninklijke Landmacht, waar hij 
onlangs nog op herhaling moest om zijn militaire basis-
vaardigheden op te frissen. Meulendijks en Boon zien in 
deze noodzakelijke balans tussen ‘zakelijk bezig zijn’ en 
‘sociaal bezig zijn’ een parallel met het werk van onaf-
hankelijk expert. 

Onafhankelijkheid
“We worden weliswaar ingeschakeld door een opdracht-
gever en betaald door die opdrachtgever, en toch zijn 
wij onafhankelijk. Een schadelijdende partij kijkt daar 

soms sceptisch tegenaan, of noem het argwanend. Dat 
begrijpen we ook wel, maar toch zijn we echt onafhan-
kelijk. Niet omdat dit in onze codes en reglementen als 
registerexpert staat, maar omdat ik dit vak niet zou willen 
uitoefenen als ik niet onafhankelijk zou mogen zijn”, zegt 
Meulendijks. “Als je dit vak goed doet”, zo vult Boon aan, 
“is het ook echt niet zo dat je voor een schadelijdende 
partij uitsluitend een goede expert bent, als je precies 
aan diens ideeën beantwoordt. Het kan goed zijn dat 
het causaal verband ontbreekt en derhalve geen aan-
sprakelijkheid aanwezig zal zijn. Als ik dat toelicht, en de 
schadelijdende partij bedankt me voor de heldere uitleg, 
verricht ik adequaat werk.” Meulendijks en Boon weer-
spreken dan ook dat er per definitie een ‘spanningsveld’ 
zal zijn tussen enerzijds de schadelijdende partij en an-
derzijds de ‘in opdracht van de verzekeringsmaatschap-
pij werkende expert’. Meulendijks: “Opdrachtgevers zul-
len zich er ook terdege van bewust zijn dat als ze ons als 
gespecialiseerd bureau inschakelen, en dat zal ook voor 
andere expertisebureaus gelden uiteraard, dat onze rol 
die van ‘onafhankelijke’ is.”

Opdrachtgevers zijn niet alleen maatschappijen
Die opdrachtgever zal overigens lang niet altijd een ver-
zekeringsmaatschappij zijn. Neem de makelaar die een 
expert inschakelt voor een bedrijf dat de makelaar niet 
alleen heeft ingeschakeld als ‘verkoper van verzekerin-
gen’, maar dat ook naar alternatieve manieren van risi-
cofinanciering, risicospreiding en risicobeheersing zoekt. 
“Zo hebben wij de schadebehandeling van een deel van 
de kleinere bedrijfsmatige aansprakelijkheidsschaden 
van onze klanten geoutsourcet naar een expertise-orga-
nisatie, die zowel de hoogwaardige kennis daarvoor als 
de processen en systemen beschikbaar heeft”, zegt Frank 
Kappers. “Bij ons blijft de schade in heel veel gevallen on-
der ons eigen risico”, zegt Adri van der Waart, “en bepaalt 
dus de expert niet voor de verzekeraar maar voor òns de 
schade. Het gaat om schade die door onze klanten of re-
laties daarvan wordt geleden, dus voor ons is er ook een 
commercieel belang dat expertise goed en deskundig 
gebeurt. Het is ook veelal niet het zwart/wit bepalen van 
de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade, maar 
veelal ook het meedenken om tot oplossingen te komen 
en het begeleiden en coördineren daarin, het begeleiden 
van processen. In erg grote zaken komt het voor dat we 
twee experts inschakelen, van verschillende bureaus, 
niet om ze te laten concurreren, maar om ze elkaar te la-
ten versterken”.  

Adviserende en oplossende rol
Boon: “In de branche wordt nog te veel gedacht in het 
vastgeroeste rollenpatroon: bij een lopende verzekering 

Mathy Boon

Boon:  

“Ik voel er wel 

voor dat we als 

experts ook een 

‘meer regelende’ 

rol krijgen. Een 
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surveyor naar loss 

adjuster” 
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wordt een expert eerst ingeschakeld nadat een schade 
zich heeft voorgedaan. Toegegeven dat daar gebruikelijk 
sprake van zal zijn, zal je toch innovatiever moeten gaan 
denken, zou je vaker vooraf ingeschakeld moeten wor-
den in een adviserende rol. In een oplossende rol.”  Van 
der Waart beaamt dit en doet dit ook wel. “Laatst bij de 
bouw van een turbo-rotonde hebben we dat nog gedaan; 
een vakkundige expert heeft zoveel kennis over ‘waar het 
fout kan gaan’ bij vergelijkbare projecten, dat het bij som-
mige projecten bepaald niet onverstandig is om hem zo 
nodig voor of tijdens de uitvoering van het project om ad-
vies te vragen.” Van der Waart en Boon halen een situatie 
aan waarbij ze gezamenlijke betrokken waren: bij een 
bezoek aan een te bouwen bedrijfshal, blijkt bij een be-
staande bedrijfshal op het zelfde terrein het dak tekenen 
te vertonen die op instortingsgevaar kunnen duiden. Er is 
geen sprake van dat een partij een andere partij aanspra-
kelijk heeft gesteld. Toch ga je daar als deskundigen dan 
aandacht aan besteden. “Het komt overigens wel vaker 
voor dat we als experts om advies gevraagd worden, het-
geen lang niet in alle gevallen declarabel is. Uit dergelijke 
adviezen komen uiteindelijk wel vaak opdrachten voort 
en kun je dergelijk advieswerk als acquisitie zien. En bij 
bestaande klanten doe je uiteraard ook wel eens iets om-
wille van de goede relatie.” 

Niet doorschieten in juridisering
Als er wel schade is, is de volgorde waarop dingen wor-
den afgehandeld ook cruciaal.  Van der Waart: “We 
moeten ervoor oppassen dat we niet doorschieten in 
juridisering. We beginnen bij een schade eerst over aan-
sprakelijkheden te praten, terwijl de technische aspecten 
nog niet voldoende belicht zijn. Partijen zetten de hakken 
in het zand, want eerst moet de aansprakelijkheid be-
paald worden, terwijl er in samenwerking technisch op-
lossingsgericht gewerkt zou kunnen worden. Het ongeval 
met de omvallende kranen en het brugdeel in Alphen aan 
den Rijn vorig jaar is een voorbeeld: na het ongeval ging 
’s avonds de publieke discussie met name over wie is er 
verantwoordelijk?“  Boon: “In ons land is de rol van de ex-
pert bij zakelijke schades doorgaans die van wat ze in het 
Engels de ‘surveyor’ noemen. Het puur vaststellen van de 
feiten, voor het bepalen van de toedracht, de aansprake-
lijkheid, voor het bepalen van de omvang van de geleden 
schade. Ik zie wel wat in het opschuiven naar de rol van 
‘loss adjuster’, een meer regelende rol voor de expert, die 
ter plekke met de schadelijdende partij aan oplossingen 
kan denken, die bevoegdheden heeft ter plekke de scha-
de ‘af’ te regelen. In ons land is verzekeraar Markel daar 
bijvoorbeeld mee bezig. Bij het NIVRE is men bezig met 
een specialistische opleiding tot loss adjuster.” Kappers: 
“Dat past ook in het tactisch inzetten van experts, dat kan 

helpen te voorkomen dat de kosten te hoog oplopen. Dat 
we brief op brief op brief stapelen, dat we elkaar in de 
branche bezighouden, dat we commerciële relaties on-
nodig verstoren. Let wel, als de aanpak niet goedschiks 
verandert, dan verandert die kwaadschiks. Dat klinkt mis-
schien wat dreigend, zie het als enerzijds een verandering 
die geïnitieerd wordt van binnenuit de branche waarop je 
controle hebt, versus veranderingen die je ‘overkomen’ 
en waar je geen grip op hebt.” 

Naar meer oplossingsgerichtheid
Kappers attendeert voor wat betreft het genoemde op-
lossingsgerichte schaderegelen op een parallelle ontwik-
keling bij letselschade. “Daar zie je de regelaar die ten 
opzichte van een schadelijder zijn rol als herstelcoach 
vervult.” Meulendijks is het daarmee eens: “Ik zie in het 
niet-bulk segment waarin wij actief zijn voor de toekomst 
ook een meer ‘ondernemende’ rol weggelegd voor de 
schade-expert. Het traditionele ‘opnemen van’ en ‘rap-
porteren van’ de schade zal niet blijven voldoen. En die 

Frank Kappers
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verandering is dus veel meer dan het overschakelen van 
‘een dictafoon gebruiken en het papieren rapport uit 
laten werken door de secretaresse’ naar ‘de nieuwste 
technieken van vastleggen en papierloos ‘realtime’ rap-
porteren in door verschillende partijen raadpleegbare 
en muteerbare systemen’. Het gaat zeker ook om de soft 
skills van de expert, de communicatieve vaardigheden, 
het kunnen meedenken, en we zeiden het al, belangrijk 
daartoe ook de ondernemende instelling.”  Wat het ge-
bruik van de nieuwste technologie betreft vult Boon aan: 
“We hebben binnen onze organisatie al mensen in oplei-
ding tot drone-piloot.”

Instroom nieuw talent
Dat brengt ook het gesprek op de instroom van nieuw 
talent. Boon: “We hebben zeker meer jonge mensen no-
dig, die qua toepassing van de nieuwste systemen – daar 
zullen zij in het voordeel zijn-  qua genoemde soft skills 
passen, maar die anderzijds tijd nodig zullen hebben om 
kennis en ervaring op te doen, die ook niet meteen re-
gisterexpert kunnen zijn. Daarom zie je bij veel bedrijven 
een mix van ervaren registerexperts en jongere, nog niet 

RE’s. Is het voor jullie als opdrachtgever overigens een 
must dat iemand NIVRE-RE is?” Van der Waart en Kappers 
geven daarop overeenkomstige antwoorden waar het 
de specialistische niet-bulk expertise betreft: zij bouwen 
langdurige relaties op met een klein aantal expertisebu-
reaus, waarvan zij ervaren hebben hoe de kwaliteit van 
werken van deze bureaus is. “Als er dan nieuwe mensen 
binnen de context van zo’n bureau worden opgeleid, is 
het logisch dat zij nog geen persoonlijke registratie heb-
ben”, zegt Van der Waart. Kappers: “Bovendien, de ene 
RE-expert en de andere RE-expert binnen een zelfde 
vakgroep zullen toch geheel andere kwaliteiten kunnen 
hebben. Ook komt het voor dat er met bureaus wordt 
gewerkt waarvan de leidende experts geen dan wel een 
andere registratie of kwalificatie hebben.” Van der Waart 
weer: “Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit die mensen 
leveren, en daarbij geldt, zoals de Engelsen het zo mooi 
zeggen: the proof of the pudding is in the eating. Er wordt 
door ons niet op geselecteerd of iemand al dan niet een 
RE is, al moet ik zeggen dat het overgrote deel van de ex-
perts waarvan wij gebruikmaken dat wel is.” Boon: “Voor 
het NIVRE in ieder geval de schone taak om nog beter de 
toegevoegde waarde over het voetlicht te brengen van de 
register expert. Wat ik overigens wel opmerkelijk vind, is 
dat van een registerexpert geen Verklaring Omtrent Ge-
drag gevraagd wordt. Binnen ons bedrijf is dat bij aanna-
me van medewerkers wel het geval, maar je zou dat toch 
ook bij een registratie als expert kunnen verwachten.”

Service level agreements
Aan de orde komt nog dat met service level agreements 
gewerkt om kwaliteit hanteerbaar te maken. Daarover 
merkt Kappers op: “Vreemd aan dit model is dat de ver-
zekeraars de SLA met de expertisebedrijven overeenko-
men, maar dat de klanten aan wie bij schade uiteindelijk 
de kwaliteit geleverd moet worden, de klanten van ons 
als makelaar zijn.” Meulendijks: “Als er met SLA’s gewerkt 
wordt, laat het dan meer zijn dan een papieren tijger. Doe 
er echt iets mee. Probeer er een systematische in twee 
richtingen werkende kwaliteitsdialoog van te maken”. 

Niet uitgepraat
“We moeten uit vastgeroeste rollenpatroon durven stap-
pen”, is een conclusie die de gesprekspartners met elkaar 
hebben getrokken. Mathy Boon, Twan Meulendijks, Adri 
van der Waart, Frank Kappers, mannen met heel veel ken-
nis van en ervaring in de branche, die echter nog geens-
zins uitgedacht zijn over hun in ontwikkeling zijnde vak. 
Over het schadevak raken zij eigenlijk niet uitgepraat. 
Mooi om zoveel bezieling te zien. Als ze elkaar weer 
spreken, zal de gespreksstof niet uitgeput zijn. Zoveel is  
zeker. < 

Twan Meulendijks
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Het digitaal gezamenlijk behandelplan: 

De verkeerDe vlag 
Op eeN gOeDe laDINg

Het creëren van een digitale omgeving voor slachtoffers van letselschade is nog steeds een goed idee. Bovendien is er geen 
andere weg. Slachtoffers van de toekomst willen zelf de keuze maken of ze face to face, telefonisch of online contact hebben 
met de partijen die hun schade behandelen. Oplossingen daarvoor zijn daarom noodzakelijk. Aldus luidde de conclusie van een 
seminar in evenementenlocatie Inn Style aan de Maarsseveense Plassen, op donderdag 7 juli 2016. Het seminar was georgani-
seerd door IT-dienstverlener Pink Elephant en bedrijfskundig adviesbureau Q-Consult.

Het idee van een gezamenlijk behandelplan komt voort 
uit de beginselen 7 en 17 in de eerste versie van de Ge-
dragscode Behandeling Letselschade (GBL 2006). In be-
ginsel 7 was bepaald dat de schadebehandeling gepland 
en onderling afgestemd moet plaatsvinden en dat het 
behandelplan daar een hulpmiddel bij is. In beginsel 17 
was aangegeven dat geschiloplossing constructief dient 
te gebeuren, op basis van het behandelplan. In de twee-
de versie (GBL 2012) zijn de beginselen vervangen door 
gedragsregels. Het behandelplan komt erin terug in de 
toelichting bij gedragsregel 6, over het opstellen van een 
schadeoverzicht. “Partijen leggen in het behandelplan 
vast”, zo staat in deze toelichting, “over welke punten 
zij het eens zijn en maken werkafspraken: wie doet wat 
en wanneer? Zij vermelden de verschillen van inzicht en 
maken gerichte afspraken om die op te lossen, waardoor 
zij snel de knelpunten onderkennen. Partijen spreken 
met elkaar af welke informatie nodig is en leggen deze 
afspraken vast. Zij plannen daarnaast gezamenlijk het 
medisch traject en de verdere schadevaststelling. Het be-
handelplan maakt zodoende zichtbaar wat er nog moet 

gebeuren en waar partijen het wel en niet over eens zijn.” 
Aldus de GBL. Dat een digitaal gezamenlijk behandelplan 
in de markt nog steeds gewenst is, blijkt ook uit het feit 
dat verschillende marktpartijen zo’n document al heb-
ben ontwikkeld, zij het ieder voor zich. Voorbeelden van 
initiatieven in de afgelopen jaren zijn Axell Claims, Aqua-
rius, iLetsel en Klik&Regel, maar geen daarvan is bran-
chebreed geaccepteerd. Het ligt daarom nu voor de hand 
oplossingen te zoeken waarin partijen nauw met elkaar 
samenwerken. 

Een andere vlag
Victor Jammers, lid van de raad van bestuur van Slacht-
offerhulp Nederland en ook lid van het bestuur van De 
Letselschade Raad, nam tijdens het seminar de eerste 
presentatie voor zijn rekening. Hij gaf om te beginnen 
een indruk van het werk van Slachtofferhulp Nederland, 
met in totaal ruim 200.000 contacten met slachtoffers 
per jaar, in de vorm van persoonlijke gesprekken, tele-
foongesprekken en – van belang voor de discussie over 
het gezamenlijk behandelplan – in toenemende mate 

Slachtoffers 

hebben behoefte 

aan een online 

inzichtelijk dossier
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ook contacten online. De zogeheten ‘mijn-omgeving’, 
die met ketenpartners en in de vorm van een proeftuin 
met circa tweehonderd slachtoffers is ingericht, heeft 
zo’n twee jaar denkwerk gekost voor de dienstverlening 
daadwerkelijk kon worden aangeboden. Volgens Jam-
mers lijkt het gezamenlijk behandelplan in de discussies 
tot nu toe vooral een instrument voor verzekeraars en 
belangenbehartigers te zijn, terwijl de slachtoffers ab-
soluut niet buitenspel mogen worden geplaatst. Victor 
Jammers bepleitte daarom niet alleen een andere vlag 
(‘behandelplan’) op de lading te plaatsen, maar ook om 
de lading te herdefiniëren. Slachtoffers hebben immers 
behoefte aan een online inzichtelijk dossier, zei hij, en 
niet alleen aan een behandelplan.

One size fits all?
Het volgende onderdeel van het seminar was een inter-
view van Arjan Loonstra met Jeroen Filarski, manager 
Zorg & Letseljuristen bij rechtsbijstandverzekeraar DAS, 
en Marco Speelmans, business manager Personen-
schade bij Aegon Nederland. Beiden bespraken hun 
ervaringen met initiatieven om tot een gezamenlijk be-
handelplan te komen, Speelmans in het project Letsels-
uite en Filarski in het Aquariusproject. Marco Speelmans 
benadrukte het belang van eenvoud. Het gaat er immers 
om duizenden mutatieonderhevige behandelplannen 
in één model te gieten. Omwille van die eenvoud pleitte 
Speelmans ervoor alle aandacht te richten op het be-
antwoorden van uitsluitend de vragen: wie doet wat en 
wanneer? Op deze wijze krijgen slachtoffers inzage in de 
processtappen en kunnen professionals werkafspraken 
maken. Volgens Jeroen Filarski moet het gezamenlijk 
behandelplan het slachtoffer en alle betrokken profes-
sionals helderheid geven over waar ze staan en wanneer 
ze waar naartoe gaan. Het gaat dus om een spoorboekje, 
nadrukkelijk zonder de reis zelf vast te leggen, omdat dat 
te veelomvattend zou zijn. Speelmans en Filarski lieten 
in het interview blijken het erover eens te zijn dat ‘one 
size fits all’ niet de oplossing voor het gezamenlijk be-
handelplan zal zijn, maar dat er juist veel vrijheden ge-
wenst zullen blijven.

Elektronisch patiënten Dossier
Met het doel van ervaringen uit andere branches te leren, 
was Ard van der Kruis, sectormanager Zorg in het Elker-
liek Ziekenhuis in Helmond, uitgenodigd om ervaringen 
tijdens de implementatie van het Elektronisch Patiënten 
Dossier (EPD) in het ziekenhuis te presenteren. Van der 
Kruis benadrukte het belang – en deed dat niet tegen do-
vemansoren, zou later blijken – van het feit dat er sprake 
moet zijn van een business case: zonder duidelijke baten 
zou er in het ziekenhuis geen EPD zijn geïmplementeerd. 
Ook is het noodzakelijk in de voorbereidingsfase voor 

een goed draagvlak te zorgen, evenals voor een gedegen 
voorbereiding van de technische kant van de zaak. In het 
bijzonder ging Ard van der Kruis nog in op het aspect van 
autorisatie en informatieveiligheid. Ten aanzien van het 
EPD is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een dossier 
zonder voorafgaande toestemming van de patiënt, bij af-
wezigheid van een behandelrelatie, in te zien. 

Ondersteuning van kenniswerk
Wat er op technisch vlak mogelijk is en welke technische 
mogelijkheden op de letselschadebranche van invloed 
zullen zijn, besprak Willem-Jan Kooijmans, account-
manager new business bij Pink Elephant. Kooijmans 
besprak enkele toepassingen van kennissystemen in de 
verzekeringspraktijk, gericht op het controleren van ver-
zekeringsdekkingen, het routeren van opdrachten, het 
controleren van facturen, het selecteren van leveranciers 
en het vaststellen van aansprakelijkheden. In het tweede 
deel van zijn presentatie liet hij zien dat dergelijke soft-
waresystemen tegenwoordig, dankzij ‘rapid application 
development’ (RAD), methodisch en in projectvorm kun-
nen worden ontwikkeld. RAD stelt organisaties in staat 
sneller kwalitatief betere softwaresystemen te (laten) 
ontwikkelen, die meer aansluiten bij de veranderende 
wensen van de klant. Tot slot besprak Kooijmans de toe-
passing hiervan bij het bouwen van platformen voor za-
kelijke toepassingen, waarbij hij het platform definieerde 
als ‘a plug-and-play business model that allows multiple 
participants (producers and consumers) to connect to it, 
interact with each other and create and exchange value’, 
hetgeen natuurlijk naadloos aansloot bij de omschrijving 
van het gezamenlijke behandelplan.

Het gaat om een 

spoorboekje 

zonder de ‘reis 

zelf’ vast te 

leggen



O n a f h a n k e l i j k  v a k b l a d  v o o r  s ch a d e p r o fe s s i o n a l s
Meer informatie: EMG b.v. | 040 - 84 28 716 | info@excellentmediagroep.nl | www.schademagazine.nl

adverteer in SCHADE magazine of in 
onze wekelijkse digitale nieuwsbrief

vraag naar de speciale voorwaarden

Neem nu een abonnement op 
SCHADE magazine

6 x magazine en 1 x almanak cijfers & trends voor 37 euro per jaar



www.schade-magazine.nl                      39

p E r S O N E N S C h A D E

Het belang van standaardisatie was het thema van Ger-
hard Gerritsen, consultant bij SIVI, het Standaardisatie 
Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche. 
Een van de door SIVI ontwikkelde standaarden is de zo-
genoemde letselstandaard. De Stichting PIV gaf opdracht 
zo’n standaard te ontwikkelen, nadat was gebleken dat 
in de letselschadepraktijk onvoldoende met digitale ge-
zamenlijke behandelplannen wordt gewerkt, onder meer 
omdat de diverse systemen die deze ondersteunen niet 
met elkaar zijn verbonden. Daardoor moeten dossier-
behandelaars gegevens dubbel invoeren, hetgeen in 
het algemeen niet acceptabel wordt gevonden. Gerhard 
Gerritsen besprak twee scenario’s voor de oplossing van 
dit probleem, als eerste een centrale oplossing met kop-
pelingen naar de systemen van verzekeraars en belan-
genbehartigers en als tweede een opzet met decentrale 
oplossingen (zoals de bestaande systemen Axell Claims, 
Aquarius, iLetsel en Klik&Regel) met daarbij informatie-
uitwisseling vanuit de systemen van verzekeraars en be-
langenbehartigers op basis van standaarden. De centrale 
oplossing is inmiddels een gepasseerd station en de de-
centrale oplossing vraagt een regie op randvoorwaarden, 
maar het probleem is juist dat die momenteel nog ont-
breekt.

Het laatste maar zeker niet het minst belangrijke on-
derdeel van het seminar betrof de schets, door Arjan 
Loonstra en Willem-Jan Kooijmans, van een oplossings-
richting voor een gezamenlijk digitaal behandelplan. Zij 
baseerden zich daarbij op een aantal lessen die in het 
verleden zijn geleerd en presenteerden vervolgens een 
eenvoudige structuur voor de oplossingsrichting met 
gegevensstromen van en naar de systemen bij aanspra-
kelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers zowel 
rechtstreeks als via SIVI. Het lijkt een simpele oplossing, 
maar een belangrijke belemmering is wel, zo werd uit 
de zaal opgemerkt, dat hierin op dit moment geen in-
vesteringen van aansprakelijkheidsverzekeraars zijn te 
verwachten. Niettemin gaf een meerderheid van de circa 
veertig seminardeelnemers aan het ermee eens te zijn 
dat er een nieuw gezamenlijk initiatief moet komen. 81 
procent beaamde dat slachtoffers in de toekomst zo’n 
plan in een digitale omgeving zullen verwachten en dat 
de branche daaraan zal moeten voldoen. 87 procent 
toonde zich bereid tijd en energie in de ontwikkeling van 
een digitaal gezamenlijk behandelplan te willen steken. 
De branche is er dus nog steeds van overtuigd dat een 
gezamenlijke oplossing noodzakelijk is en het is daarom 
zaak, zo luidde de slotconclusie, dat er een nieuw initia-
tief op poten wordt gezet. <
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Functie:   Key Account Manager (& voorzitter Young InSurance) 
Werkt bij:  Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)
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Waarom ben je medewerker marketing & communicatie bij de VNAB 
geworden?
n Ik ben per toeval in de branche terechtgekomen. Nadat ik benaderd 
werd door de recruiter van de VNAB en ik de nieuwe strategie en ambi-
tieuze plannen voor het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum gehoord 
had, was voor mij de keuze snel gemaakt.

Waarom ben je Key Account Manager bij AGCS geworden?
n Het profiel sloot perfect aan bij mijn ervaring en persoonlijkheid en 
het was voor mij een juiste volgende stap na een aantal jaren als under-
writer te hebben gewerkt. Daarnaast sprak het internationale corporate 
segment mij enorm aan. 

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
n Enthousiast, ondernemend, reislustig, georganiseerd en ambitieus.
n Sociaal, energiek, georganiseerd, positief en koppig.

Welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht bij Marketing & 
Communicatie c.q. als Key Account Manager?
n Mijn georganiseerdheid, dit komt met name van pas doordat ik veel 
dingen tegelijk moet oppakken zoals het organiseren van diverse events, 
het uitbrengen van de VNAB Visie en ons huidige CRM project.
n Sociaal en positieve houding, het is toch een functie van verbinden en 
relaties en openstaan voor zaken. 

Wie is je grote leermeester?
n VNAB-voorzitter Michel Schaft omdat hij als toenmalig directeur mij in 
slechts één gesprek wist te enthousiasmeren en inspireren voor een voor 
mij toen nog onbekende organisatie en branche. 
n Op dit moment Arthur van Essen, mijn manager met dertig jaar verze-
kerings- en klantervaring. Zeer bedreven en pragmatisch.

Worden jongeren in de co-assurantiebranche voor vol aangezien?
n In toenemende mate zeker. Je ziet dat steeds meer organisaties 
‘young@’ initiatieven ontpoppen en daar intern ook echt actief mee aan 
de slag gaan.
n Ja, de laatste jaren wordt steeds meer de noodzaak ingezien door de 
gevestigde orde dat er jongeren in de verzekeringsbranche op een seri-
eus niveau meedenken en -doen.

Favoriete app?
n WhatsApp.
n Soundcloud.

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
n Mijn eerste VNAB marktdiner in Grand Hotel Huis ter Duin.
n Mijn eerste jaren bij Nassau Verzekeringen, goede herinneringen bij 
een mooie club mensen en een goed bedrijf. 

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
n Bridge of spies.
n The Revenant.

Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
n I haven’t been anywhere, but it’s on my list.
n Liever geen teksten, slechte ervaring mee. 

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
n Favoriete stad: Hanoi, Vietnam.
n Favoriete strandbestemming: Koh Tao, Thailand.
Deze zomer Zuid-Amerika en met name Patagonië, dat heeft ooit de 
meeste indruk op me gemaakt. Maar Thailand is om te relaxen toch favo-
riet. 
Waaraan moet een goede collega voldoen?
n Een echte teamplayer waarmee ik kan lachen.
n Oprechte interesse en goede humor.

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
n Een beetje meer lef en snelheid kan soms geen kwaad denk ik.
n Meer pragmatisme en minder lijstjes, procedures, en dergelijke. 

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
n Marketing kost alleen maar geld.
n Dat het saai is en je heel de dag achter een bureau zit.

Als je geen Marketing & Communicatie medewerkster respectievelijk 
Key Account Manager was geworden, welk vak had je dan gekozen?
n Psychologe.
n Festival-organisator.

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
n Jongeren kunnen senioren leren om meer open te staan voor vernieu-
wingen en hier beter mee om te gaan. Senioren kunnen hun kennis over-
brengen op jongeren en deze kennis daarmee beter borgen binnen een 
organisatie/branche. 
n Senioren kunnen jongeren leren de diepte in te gaan en de tijd te ne-
men voor zaken. Junioren kunnen senioren leren sneller tot de kern te 
komen, samen te werken op basis van informatie delen.

Wat zal Brexit voor gevolgen hebben op de economische situatie in 
het algemeen en op de verzekeringsbranche in het bijzonder?
n De Brexit zal hoogst waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de Ne-
derlandse verzekeringsmarkt. Deze zijn nu nog moeilijk in te schatten. De 
VNAB staat dan ook in nauw contact met Lloyd’s om in de toekomst snel 
en adequaat te kunnen handelen. 
n Het zal voelbare gevolgen gaan hebben en dan met name op het ge-
bied van vestiging vermoed ik. Al zie ik niet zo snel heel The City leeglo-
pen. Verder zullen er voldoende bilaterale oplossingen komen, wat de 
pijn enigszins verzacht maar nog wel op zich zal laten wachten. 

Wat is (on)aantrekkelijk in je werk? 
n Aantrekkelijk in mijn werk is de nauwe samenwerking en contacten 
met de leden. Hierdoor voelt het alsof ik bij een relatief kleine organisatie 
toch heel veel “collega’s” heb.
n Tja, eerlijk gezegd is de branche niet altijd even flitsend.  



PARTIJgoedeRen 
met brand- of waterschade?

Al meer dan 65 jaar specialiseert Timco Trading zich in het opkopen en verkopen 
van partijgoederen. Door onze interesse in vrijwel alle producten op het gebied 
van food en non food weten reeds vele relaties Timco te vinden.

Ervaar onze ‘Triple M’ certificering die wij kunnen geven door altijd de beste prijs 
en financiële zekerheid te bieden met daarnaast snelle, professionele logistieke 
afhandeling ongeacht de grootte van de partij. Hiermee nemen wij al deze zorgen 
uit uw handen.

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

Ons bod staat voor meer dan alleen geld. 
Het bod van Timco Trading staat voor:

P	Beste prijs

P	ontzorging 
 door financiële zekerheid

P	Binnen 24 uur gehele 
 logistieke afhandeling

geen probleem, wij lossen het voor u op!

Timco Trading B.V.

Petunialaan 4

5582 HA Aalst-Waalre 

nederland

t. +31(0)40-2213433

m. +31(0)6-53404947

e. info@timcotrading.nl

w. www.timcotrading.nl

dé meerwaarde bij schades en faillissementen

Diensten van Corocor:

➥ Salvage na calamiteiten

➥  Projectcoördinatie

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

➥  Industriële en maritieme reinging

➥  Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig)

➥  Data Recovery en Erasure

➥  Preventief en Maintenance

➥  NEN 1010 en 3140 keuringen

➥  Ontgeuring

➥  Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen

➥  Vochtmetingen / RVS metingen

Hulp nodig

bij brand- en

waterschade?

Bel Corocor!
0800 267 6 267

Het reinigen en reconditioneren van elektrische, 

elektronische en mechanische apparatuur na brand-, 

water-, chemische schade en productievervuiling

U kunt bij ons 

365 dagen 

per jaar en 

24 uur per dag

terecht!

Nieuweweg 14 | 9934 RC Delfzijl | T: +31 (0)596 792004 | F: +31 (0)513 767284 | M: +31(0)6 50122336 | E: rob@corocor.nl

Hoofdkantoor: Hermes 4 | 8448 CK Heerenveen | T: +31(0)513 767283 |  info@corocor.nl | www.corocor.nl
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Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
n Tomorrowland.
n Shoeless Festival 

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
n Spice Girls.
n Ik denk iets van vrouwelijke Calvin Klein modellen en van Andre Agassi.

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
n Dat denk ik niet. Aantrekken van jongeren is niet zozeer het probleem, 
vasthouden misschien wel. 
n Het wordt steeds beter.

Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
n De staat van dienst van branchegenoten. Als men al wisselt van werk-
gever is het meestal wel binnen de branche.
n Negatieve instelling van mensen in het algemeen. 

Wat weet nog niemand van je?
n Dat zingen stiekem een grote passie is. Ik deed mee in de schoolband, 
ging naar theaterschool en volgde muziekles.
Dat ik heel koppig kan zijn en verschrikkelijk kan mokken. 

Wat is je favoriete restaurant?
n Soi 3, Thais restaurant in Rotterdam.
n Mangiare, Italiaans restaurant in Rotterdam.

Wat moet de regering meteen aanpakken?
n Het nieuwe leenstelsel voor studiefinanciering. Studeren zou juist 
aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Ik denk dat het nieuwe leen-
stelsel hier een negatief effect op heeft. 
n De regering moet kiesdrempels instellen om versplintering tegen te 
gaan. 

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
n Het verscherpte toezicht rondom de sanctiewet- en regelgeving. Dit 
leidt tot verhoging van de administratieve werkdruk en bijbehorende 
kosten. Met het dit jaar gelanceerde VNAB Sanctiepl@tform proberen wij 
onze leden een effectieve en efficiënte oplossing te bieden. 
n Brexit.

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 
n Als persoon wil ik graag het verschil maken. Dat is wat mij betreft niet 
functie- of vakgebonden. Binnen de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt 
wil ik als professional echt waarde toevoegen. Daarvoor ben ik nu veel 
kennis(sen) en kunde aan het vergaren. Waar mijn reis eindigt, vind ik nu 
nog lastig te zeggen, ik sta pas aan het begin.
n Dezelfde jongen blijven met alleen meer kennis, skills en netwerk zo-
dat men als eerste aan mij denkt wanneer ze een probleem hebben op 
het gebied van industriële verzekeringen/riskmanagement.

D E  J E u G D  V A N  t E G E N W O O r D I G

hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n vrouw in een strak mantelpakje’ 
wordt?
n Een open deur, maar toch: dicht bij mezelf blijven. 

hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n man in een grijs pak’/ ‘een grijze 
muis’ wordt?
n Blijven verbreden en afleiding naast het werk door onder andere 
vrienden, feesten, sporten, culturele activiteiten. Daarnaast jong en 
open-minded blijven.

Wat is je levensmotto?
n Collect moments, not things.
n Genieten en maak het een beetje leuk voor elkaar.

Wat is je favoriete sport?
n Hardlopen.
n Hockey.
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Communicatie cruciaal 
bij asbestverwijdering

Goede communicatie bij asbestverwijdering is cruciaal en al helemaal wan-
neer bij een calamiteit asbest is vrijgekomen. “Dan gaan er opeens andere 
krachten spelen en is goede en heldere communicatie ongelooflijk belang-
rijk”, zegt Rob Meershoek, directeur Dolmans Calamiteiten Diensten en Dol-
mans de Jong Milieutechniek.

“Er zijn veel belangstellenden als er een vermoeden van 
asbest bestaat. Je moet dan stevig in je schoenen staan. 
Bij asbest dat in de omgeving terecht komt, wordt het 
gebied afgezet en komen de ‘mannen in de witte pak-
ken’. Bewoners en ondernemers willen weten wanneer ze 
weer hun woning of bedrijf in kunnen. Soms leeft ook het 
gevoel dat het allemaal wel erg overdreven wordt als het 
om asbest gaat. Op zo’n moment moet je op de hoogte 
zijn van alle ins en outs. Alleen dan kun je goed commu-
niceren met de buitenwereld”, zegt Meershoek. “Wij in-
formeren alle betrokken partijen zodat de woordvoering 
door hen goed uitgevoerd kan worden. Waarom er voor 
een bepaalde aanpak is gekozen, wat de planning is, wat 
de gevaren zijn en ga zo maar door.” Dolmans de Jong Mi-
lieutechniek, onderdeel van Dolmans Groep, behoort tot 
de top-tien bedrijven die ingeschakeld worden wanneer 
er sprake is van asbest bij een calamiteit.

Verwijderingsproces
Voor het verwijderen van asbest in zowel ‘gewone’ situ-
aties als bij een calamiteit, bestaat een vaste procedure. 
“Na de vaststelling dat er asbest aanwezig is, volgt de in-
ventarisatie. Deze inventarisatie wordt altijd gedaan door 
een erkend SC-540 onderzoeksbureau. Zij inventariseren 
of er sprake is van asbest en voeren de materiaalanalyse 
uit. Is er daadwerkelijk sprake van asbest, dan bepaalt 
het onderzoeksbureau in overleg met de opdrachtge-
ver welke onderdelen verwijderd moeten worden. Een 
sloopmelding bij de gemeente is nodig als het asbest ver-
wijderd moet worden. Voor deze sloopmelding bestaan 
vaste termijnen in het bouwbesluit, namelijk vier weken. 
Conform het bouwbesluit worden gemeente, certifice-
rende instantie en het ministerie van SZW ingelicht. De 
certificerende instantie controleert onder andere of de 
inventarisatiebedrijven de kwaliteitssystemen op orde 
hebben. Je begrijpt dat het hanteren van al deze termij-
nen leidt tot onbegrip als het om relatief kleine hoeveel-
heden asbest gaat”, zegt Haaksman. 

Asbest bij calamiteit
In geval van een calamiteit moet er snel handelend wor-

den opgetreden. Dan heeft de gemeente het mandaat 
om van de gestelde wettelijke termijnen af te wijken. 
“Ook in geval van een calamiteit wordt het hiervoor be-
schreven proces doorlopen. Het kan zijn dat de brand-
weer vermoedt dat er sprake is van asbest. Het kan ook 
zo zijn dat dit vermoeden pas ontstaat als de opruim-
werkzaamheden al gestart zijn. Bij asbestvermoeden 
worden de werkzaamheden stilgelegd. Wanneer er in 
een ruimte een beschadigde toepassing aanwezig is, 
dan is het verstandig om hier geen werkzaamheden uit 
te voeren en een asbestinventarisatie te laten uitvoeren 
om zo te beoordelen of sanering noodzakelijk is”, aldus 
Haaksman. “Na een brand wordt door een asbestinven-
tarisatiebureau het gehele asbest besmette gebied in 
kaart gebracht (buitensituatie). Dit gebeurt door middel 
van visuele inspectie en aansluitend het bemonsteren 
van de (asbesthoudende) restanten. Bij een binnenbrand 
kan door middel van kleef- en luchtmonsters een be-
smetting in kaart worden gebracht. Vaak wordt de om-
gevingsdienst ingeschakeld. Zij zien toe op een correcte 
uitvoering van de werkzaamheden en zijn het bevoegd 
gezag. Het asbestprotocol treedt in werking. In dit pro-
tocol, vaak per gemeente verschillend, zijn alle stappen 
vastgelegd die gezet moeten worden indien sprake is van 
asbest”, aldus Haaksman.

Besmettingsgevaar
Volgens Haaksman en Meershoek kan het besmettings-
gevaar enorm zijn. “Is het buiten dan zien mensen de 
mannen in de witte pakken en het afzetlint en is er begrip. 
Inpandig zien mensen het niet. Bij een inpandige ruimte 
vindt de sanering in containment plaats, dus in een lucht-
dichte ruimte. Dat betekent dat er een onderdruk-unit en 
een douchesluis neergezet moeten worden. Dan moet 
het asbest ook nog veilig afgevoerd worden. Je kunt je 
voorstellen dat dit een zeer arbeidsintensieve klus is. Een 
goed onderzoek bij inpandig asbestvermoeden is ver-
standig omdat hierdoor gevolgschade en doorlooptijd 
van de sanering beperkt kunnen worden. Het scheelt fors 
in de kosten als niet alle ruimtes in containment gesa-
neerd hoeven te worden”, merkt Meershoek op.

Opleiding
Het verwijderen c.q. saneren van asbest wordt gedaan 
door goed opgeleide mensen. “Inderdaad, niet iedereen 
kan hier zomaar mee aan de slag. Er is het certificaat Des-
kundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Dit per-

Rob Meershoek

Marcel Haaksman



www.schade-magazine.nl                      45

r E CO N D I t I O N E r E N
soonsgebonden certificaat moet elke drie jaar geüpdatet 
worden. Je bent namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor 
het werk. Dan hebben we ook nog het certificaat Deskun-
dig Asbestverwijderaar (DAV). Ook dit persoonsgebonden 
certificaat moet elke drie jaar geüpdatet worden. Daar-
naast volgt iedereen de reguliere veiligheidsopleidingen. 
Wij leiden onze mensen op via een extern opleidingsinsti-
tuut en er wordt ook extern geëxamineerd”, aldus Haak-
sman.

Stringente criteria
Niet iedereen mag zomaar asbest verwijderen. Elk bedrijf 
moet aan stringente regelgeving voldoen. Om asbest te 
mogen verwijderen dien je als bedrijf gecertificeerd te zijn 
conform de certificeringsnorm SC530. Dat geldt uiteraard 
ook voor Dolmans de Jong Milieutechniek. “Wij worden 
inderdaad streng gemonitord en er moet een complete 
‘papertrail’ zijn. Alles wat wij doen, wordt nauwkeurig 
gevolgd. Zo moeten bijvoorbeeld alle hulpmiddelen en 
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals maskers en 
aanblaasunits die wij gebruiken aantoonbaar gekeurd 
zijn. Controles door instanties vinden ad hoc plaats. Jaar-
lijks hebben wij zeker elf externe audits vanuit de certifi-
cerende instantie. Als er een afwijking gevonden wordt, 
en dat kan al het ontbreken van een paraaf zijn, volgt er 
een extra audit op locatie. De omgevingsdienst kijkt naar 
de wijze van uitvoering en doet geen eindcontroles. De 
eindcontroles worden uitgevoerd door een geaccredi-
teerd laboratorium conform de norm NEN2990. Na de 
eindcontrole wordt er een vrijgaverapport geschreven 
waaruit blijkt dat het gesaneerde gebied weer veilig en 
zonder persoonlijke beschermingsmiddelen te betreden 
is”, zegt Haaksman.

Snel schakelen
Asbestverwijderaars zijn er in alle soorten en maten en 
niet iedere asbestverwijderaar wordt ingeschakeld bij 
een calamiteit. “Nee dat klopt”, zegt Meershoek. “Je ziet 
specialisaties bij bedrijven. Zo richten wij ons met Dol-
mans de Jong Milieutechniek vooral op bewoonde situ-
aties en worden wij inderdaad vaak ingeschakeld als er 
sprake is van asbest bij een calamiteit. Dat komt omdat 
wij in staat zijn heel snel te schakelen in zo’n hectische si-
tuatie. Opereren bij calamiteiten zit bij Dolmans Groep in 
al onze haarvaten. Wij zijn flexibel, kunnen snel opscha-
len en hebben veel kennis in huis. Wij onderscheiden ons 
doordat wij eerst heel kritisch kijken wat de situatie is en 
hoe zaken slim aangepakt kunnen worden zodat bedrij-
ven weer snel aan de slag kunnen”, zegt Meershoek. 

Nul hysterie
Als voorbeeld van hun werkwijze noemen Meershoek en 
Haaksman een calamiteit die zich half mei voordeed bij 
een grote brand in het midden van het land. “Het betrof 
een gebied van 90.000 m2 waarin een NS-station, een 

ROC, grote kantoorpanden en ook een kinderdagverblijf 
zich bevonden. De leerlingen van het ROC moesten de 
week erop examen doen. Het was dus van groot belang 
om te zorgen dat dit door kon gaan. In overleg hebben we 
al onze schoonmaakactiviteiten gericht op het ROC en de 
directe omgeving, waaronder wegen en groenstroken. 
Vervolgens hebben we van achteren naar voren gewerkt. 
Dat resulteerde erin dat op dinsdag iedereen weer aan 
het werk kon en gebruik kon maken van het NS-station. 
Op dinsdag hebben wij samen met de gemeente geke-
ken hoe verder te gaan. Het laboratorium heeft steeds 
delen vrijgegeven. Er zat veel asbest in de plantsoenen, 
waardoor we met de plantsoenendienst hebben over-
legd hoe gesnoeid kon worden zodat de struiken ook 
weer groeien. We zijn heel gefaseerd door het terrein 
heen gegaan en hebben zo een minimum aan overlast 
veroorzaakt. Er was nul hysterie mede door de goede 
communicatie. Daarmee kom ik weer uit op het begin: 
goede communicatie is cruciaal en de openbare orde 
is leidend. Daarna komen de particuliere belangen. Wij 
snappen bij Dolmans de Jong Milieutechniek dat er veel 
belanghebbenden zijn en dat een goede communicatie 
dus cruciaal is.”

Aantal doden
Dat asbest nog altijd levensgevaarlijk is, blijkt volgens 
beide mannen uit het feit dat er nog altijd meer mensen 
sterven aan de gevolgen van asbest dan door een auto-
ongeluk. “Dit blijkt uit een rapport van de gezondheids-
raad”, licht Meershoek toe. “In Nederland zijn wij ons wel 
bewust dat asbest niet meer gebruikt mag worden en dat 
er gesaneerd moet worden. Dat blijkt ook wel uit het be-
sluit dat er in 2024 geen asbesthoudende daken mogen 
zijn. Op wereldschaal is de productie van asbest echter 
groter dan ooit. In Aziatische landen wordt volop met as-
best gewerkt. Helaas komt het nog voor dat iets vanuit 
die landen als asbestvrij geïmporteerd wordt maar dat 
dus niet is. Er is duidelijk een verschil in de interpretatie 
van de normen.” <

Dolmans de Jong 
Milieutechniek biedt 
alles op het gebied 
van asbestsanering 
en is onderdeel van  
Dolmans Groep. Binnen 
Dolmans Groep vallen, 
naast Dolmans de Jong 
Milieutechniek, ook 
Dolmans Calamiteiten 
Diensten, Dolmans 
Facilitaire Diensten, 
Dolmans Facility 
Management, Trition en 
Qbuild. Meer informatie 
over deze bedrijven is 
terug te vinden op 
www.dolmans.com.
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Uitgevers hebben geen monopolie op informatie

Dit vraagt van uitgevers 
om nog creatiever te zijn

Uitgevers van kranten en grote vakuitgevers zoals Kluwer hadden het in het 
afgelopen decennium moeilijk. Een ander leesgedrag (gericht online zoe-
ken versus lezen hetgeen in print wordt aangeboden), teruglopende adver-
tentie-inkomsten in gedrukte media, afkalvende monopolies op informatie 
(zoals ten aanzien van rechtspraak) en veel aanbod van gratis informatie 
zijn enkele redenen. “Dit vraagt van uitgevers om nog creatiever te zijn. 
Ons bedrijf, dat business-to-business informatie levert aan vakprofessio-
nals, heeft daarom het portfolio de afgelopen jaren flink aangepast”, zegt 
Alexander Verweij, marketingcoördinator van Uitgeverij-Studiecentrum 
Kerckebosch.

“We maken nu vooral online producten en organiseren 
meer cursussen en events. Door midden tussen die pro-
fessionals te staan, weten we als geen ander aan welke 
informatie zij behoefte hebben”, zegt Verweij.  “Samen 
met deskundige redacties en adviseurs zorgen we ervoor 
dat onze klanten een interessante selectie van toeganke-
lijke en betrouwbare informatie ontvangen. Zo bieden we 
meerwaarde ten opzichte van de grote hoeveelheid gratis 
informatie op internet. Ook wij hebben geen monopolie 
op informatie, wel weten we deze zodanig te ontsluiten 
dat we toegevoegde waarde hebben voor onze doelgroe-
pen. Wij bieden dus betrouwbaarheid en gemak, zodat 
professionals zich op hun kerntaken kunnen richten, 
waarbij de door ons geboden informatie dankbaar ge-
bruikt zal worden. Waar wij vooral sterk in zijn is om de 
juiste informatie via zowel interactief online als (netwerk)
bijeenkomsten te ontsluiten.”

Focus op uitgeverij en studiecentrum
Kerckebosch, gevestigd in Zeist, is een familiebedrijf dat 
in 1962 werd opgericht als drukkerij. In 1983 werd ge-
start met de uitgeverij en in 1996 met het studiecentrum. 
Twee jaar geleden koos Kerckebosch ervoor om zich uit-
sluitend te focussen op de uitgeverij en studiecentrum 
en een aantal specifieke doelgroepen, waarvan voor 
de lezers van Schade Magazine met name opportuun 
zijn: ‘Recht’,’ Financieel’, ‘Arbo, Veiligheid en VCA’ (VCA 
staat voor Veiligheid Checklist Aannemers) en ‘Maat-
schappij, Criminaliteit & Veiligheid’. Het bedrijf heeft nu 
15 medewerkers. Verweij: “Binnen het segment ‘Recht’ 
kunt u daarbij denken aan onder meer specialisaties in  
‘aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht’ en in ‘perso-
nenschade/letselschade’. Deze werkgebieden zijn een 
goed voorbeeld van hoe de uitgever echt in het midden 
van zijn doelgroep staat. Al vele jaren organiseert Kerc-
kebosch diverse bijeenkomsten die door verschillende 
beroepsorganisaties geaccrediteerd  worden met oplei-
dingspunten, waaronder het NIVRE.”

Midden tussen de doelgroep
“Midden tussen de doelgroep staan, betekent ook dat 
uitsluitend wordt samengewerkt met docenten, redac-
ties en adviseurs die dagelijks in de praktijk en/of in de 
wetenschap werkzaam zijn, er hun sporen verdiend heb-
ben of bewezen jong talent”, zegt Verweij. “Hierdoor wor-
den klanten voorzien van de nieuwste wetenschappe-
lijke inzichten, de meest actuele jurisprudentie, nieuwe 
wetgeving in aantocht en de vertaling hiervan naar de 
beroepspraktijk van alledag. Vakuitgevers brengen niet 
alleen informatie over het ‘heden’, maar hebben ook 
als taak om voor hun doelgroepen vroegtijdig trends te 
signaleren en hetgeen daarin relevant aan de doelgroep 
over te brengen.” Wij vragen aan de verschillende uitge-
vers bij Kerckebosch welke relevante trends zij zien voor 
de professionals in de schadebranche.

Veiligheidswinst behalen in veiligheidscultuur
Ingrid Nijkamp, uitgever doelgroep ‘Arbo, Veiligheid & 
VCA’ antwoordt: “De werkplekken en –processen zijn de 
afgelopen jaren steeds veiliger geworden. De meeste vei-
ligheidswinst is nu vooral te behalen door te focussen op 

Alexander VerweijIdith BeljaarsIngrid Nijkamp
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Wft Basis in de aanbieding

Opleidingsinstituut Laudius heeft onlangs de (online) Wft Basis module via 
de ‘koopjes-site’ Groupon.nl aangeboden als ‘dagdeal’ voor 19 euro. Nor-
maal is de opleiding Wft Basis bij Laudius te koop vanaf 69 euro. Ter verge-
lijking, bij NIBE-SVV is deze te bestellen vanaf 143 euro, bij Lindenhaeghe 
vanaf 149 euro  (meer informatie op onze website, 13-7).

Meedenken over actualisering 
Wft-examens
De PE-commissie van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 
(CDFD) vraagt de markt om te reageren op de geselecteerde onderwerpen 
en ontwikkelingen die opgenomen zouden kunnen worden in de toetster-
men van de vanaf 1 april 2017 af te nemen examens voor de verschillende 
Wft-modules en in de PE-examens voor de diverse Wft-modules. Reageren 
kan tot en met vrijdag 9 september aanstaande per e-mail info@cdfd.nl of 
per post: CDFD, Postbus 556, 2501 CN Den Haag. Na deze marktconsultatie, 
zal de PE-commissie naar verwachting in week 43 advies uitbrengen aan het 
CDFD, dat uiterlijk op 7 november aanstaande op basis hiervan een advies 
zal uitbrengen aan het ministerie van Financiën. Het ministerie wil uiterlijk 
28 november 2016 besluiten of en zo ja in hoeverre het advies wordt overge-
nomen. “Dit geeft de marktpartijen vervolgens voldoende tijd voor het aan-
passen van opleidingsstof en examentrainingen”, aldus het CDFD.

O p L E I D I N G E N

bekende bijeenkomsten en producten voor de 
schadebranche zijn onder meer:

Piv Jaarconferentie
In samenwerking met de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars een 
jaarlijkse bijeenkomst met als bedoeling om met elkaar van gedachten te wisselen 
over actuele onderwerpen op het gebied van personenschade, aansprakelijkheid en 
verzekering.

de (juridische) uitleg van Polisvoorwaarden
Het juist omschrijven van wat wel en niet is verzekerd, is een steeds grotere uitdaging 
voor verzekeraars. Deze cursus helpt verzekeraars daarbij.

Whiplash en de beperkingenvraag
Een cursus waarbij deelnemers juridisch handvatten krijgen voor de meest effec-
tieve aanpak  van whiplashdossiers en praktische tips om eventuele impasses te 
doorbreken.

iMA
Een online instrument  dat ondersteuning biedt bij het in kaart brengen van risico’s 
binnen een organisatie. 

Werkenveiligheid.nl
Een kennisplatform over gezond en veilig werken met aandacht voor onder andere 
aansprakelijkheid bij ongevallen.

Meer informatie op www.kerckebosch.nl

veiligheidscultuur en veilig gedrag. In onze maatschap-
pij stellen we steeds hogere eisen aan veiligheid. Na een 
incident worden doorgaans maatregelen getroffen om 
herhaling te voorkomen. Daardoor kunnen werkproces-
sen complexer worden wat dan weer kan leiden tot meer 
ongevallen.”

Wie draagt het risico van de nieuwe risico’s?
Idith Beljaars, congresontwikkelaar doelgroep ‘Recht‘, 
‘Financieel‘ en ‘Maatschappij, Criminaliteit & Veiligheid’: 
“Technische ontwikkelingen, rampen en klimaatveran-
dering dwingen ons om na te denken over de vraag “wie 
draagt het risico van de nieuwe risico’s? verzekeraar, 
overheid, bedrijf of burger?”.  Voor de toekomst is de fi-
guur van de directe verzekering bij verkeersongevallen in-
teressant. Behalve de verschuiving van bezit naar gebruik 
is de opkomst van zelfrijdende auto’s één van de aanlei-
dingen. Dit zorgt voor nieuwe risico’s en uitdagingen op 
het terrein van aansprakelijkheid en verkeersveiligheid. 
Bedrijven doen slechts mondjesmaat een beroep op 
externe productontwikkelaars; co-creatie  en samenwer-
king met uitgevers bij het ontwikkelen van in-company 
opleidingen, helpt om kennis en vaardigheden van me-
dewerkers te optimaliseren.” <

NIBE-SVV blijft GA-examen bieden

Het ministerie van Financiën wil in het Wft-stelsel geen volmachtdi-
ploma. NIBE-SVV heeft gemeld wél een GA (gevolmachtigd agent) 
opleiding en diploma te blijven bieden.
NIBE-SVV wil in overleg met de markt nieuwe exameneisen vast-
stellen voor het GA-diploma, op basis waarvan de opleiding en het 
examen zullen wijzigen. Tot die tijd blijven de huidige opleiding 
Gevolmachtigd Agent en het gelijknamige examen gehandhaafd.
(meer informatie op onze website, 9-8).

Slagingspercentages Wft-examens

In het tweede kwartaal van 2016 zijn in het totaal 13793 examens 
afgelegd voor een Wft-opleiding (de zogenoemde initiële examens) 
en 4052 voor een Wft PE-plus examen. Het slagingspercentage voor 
de initiële examens was 53,8% en voor de PE-plus examens 59,8%.
Bij de initiële opleidingen is Basis met 3815 examens (slagingsper-
centage 67,8%) het meest afgelegde examen. Bij de PE-examens is 
PE-plus Inkomen met 1023 het vaakst afgenomen (55,1%). In het 
eerste kwartaal van 2016 werden er meer examens afgenomen: 
17377 initiële examens en 9557 PE-plus examens (meer informatie 
op onze website, 11-7).
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CO LO F O N

Allianz Global Corpo-
rate & Specialty (AGCS) 
heeft drie benoemingen 
bekendgemaakt, die per 
1 oktober aanstaande 
ingaan. tina baacke (foto) 
is aangesteld als ‘Global 
Head’ van Allianz Risk Consulting, welk 
onderdeel klanten ondersteunt met het 
managen, beheersen en reduceren van 
risico’s. thierry Portevin is benoemd 
als ‘Global Head of Property’ en zal zich 
specialiseren in commercial property 
insurance. Chris van gend is benoemd 
als ‘Global Head of Engineering’ en zal 
zich bezighouden met alle aspecten 
van de verzekering van ‘engineering’ en 
‘construction’. 

Moreno bongers (foto) is 
23 juni jl. in dienst getreden 
als projectmanager bij 
ACI Reconditionering & 
Schadeherstel vestiging 
Arnhem/Nijmegen. Hij 
is afkomstig van RGN Euro Cleaning. 
In december 2012 is ACI onder lei-
ding van Joep Hanstede gestart met 
deze vestiging. In 3,5 jaar tijd is deze 
vestiging gegroeid. Door de groei was 
er behoefte aan uitbreiding van het 
team met een ervaren projectmanager. 
Moreno Bongers begon zijn carrière bij 
woningbouwcoöperaties, waarna hij als 
bedrijfsleider werkzaam is geweest bij 
RGN All-net Duiven en het latere RGN 
Euro Cleaning Duiven.

Sinds 14 juli is fleur dujardin (foto) 
directievoorzitter van In-
Shared. Samen met Marcel 
Viester, financieel directeur, 
vormt zij de nieuwe directie 
van InShared. Dujardin 
startte in april 2016 bij 
Achmea als directeur Digital & Innova-
tion bij de divisie Internationaal. Daar-
voor werkte zij onder meer als directeur 
Markt & Strategie bij Delta Lloyd en als 
commercieel directeur bij OHRA. Viester 
werkt vanaf 2011 als financieel directeur 
bij InShared. Daarvoor werkte hij als fi-
nancieel directeur bij zowel Achmea als 
bij OHRA/Delta Lloyd. Tot voor kort werd 
de directie gevormd door de oprichters 
Herberth Samsom en Felix Tenniglo, 
die samen een belang van 15% in het 
bedrijf hadden. Afgelopen juni hebben 
zij hun aandelen verkocht aan Achmea, 
dat nu 100% eigenaar is.

ruud van Kampen (59) 
heeft per 1 augustus jl. VKG 
verlaten. Hij bekleedde 
sinds 1 januari 2016 de 
functie van Directeur In-
novatie. Op 1 januari 1978 
begon Ruud van Kampen 
(foto) als jongste bediende in het as-
surantiekantoor van zijn vader. Samen 
met zijn broer, Lex van Kampen, trans-

formeerde hij het bedrijf van assuran-
tiekantoor naar de huidige servicepro-
vider. Tot 1 januari 2016 was Ruud van 
Kampen algemeen directeur. De huidige 
directievoorzitter is Tom van der Geer. 
VKG werd januari 2015 overgenomen 
door ASR Nederland.

Henk bos (54) maakt nu 
als manager leden- en 
verenigingszaken deel uit 
van het managementteam 
van RAI Vereniging. Henk 
Bos (foto)  was sinds 2007 
secretaris van vereniging CarrosserieNL, 
waarmee afdeling Speciale Voertuigen 
van RAI Vereniging samengaat onder de 
naam RAI CarrosserieNL. Bos is nauw 
betrokken bij de uitwerking van het 
integratieproces. De medewerkers van 
CarrosserieNL zijn inmiddels verhuisd 
van Sassenheim naar Amsterdam. RAI 
CarrosserieNL behartigt de belangen 
van ruim 300 leden. Het management-
team van RAI Vereniging bestaat naast 
de heer Bos, uit Cees Boutens (manager 
belangenbehartiging), Olaf de Bruijn 
(directeur) en Edward Dijker (financieel 
directeur). 

De samenwerking tussen 
TNO en Instituut Fysieke 
Veiligheid (IFV) op het 
gebied van transportveilig-
heid is sinds begin deze 
maand geïntensiveerd. 
Lector Transportveiligheid 
nils rosmuller (foto), die reeds voor 
beide instituten actief was, is per 1 juli jl. 
fulltime in dienst getreden van IFV. Als 
lector Transportveiligheid is Rosmuller 
verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de onderzoeksagenda en geeft hij 
inhoudelijk leiding aan de onderzoeks- 
en kennisontwikkelingsprogramma’s 
op het terrein van transportveiligheid. 
Behalve het publiceren en borgen zorgt 
hij ervoor dat de resultaten van onder-
zoek ook worden verwerkt in onderwijs-
programma’s en les- en leerstof (meer 
informatie op onze website, 13-7). 

Herverzekeraar Qatar Re 
heeft Manik Kak als senior 
executive officer aange-
steld. Hij werkte voorheen 
voor Zurich Midden-Oosten 
als chief underwriting 
officer.  Eveneens met een verleden bij 
de Zurich, zijn bij de herverzekeraar 
in dienst getreden tejal bartlett als 
regio-hoofd Energie en Manik Sethi als 
regio-hoofd Marine. Genoemden wer-
ken vanuit het kantoor van de herverze-
keraar in Dubai. 

Op voorstel van de raad van toezicht 
van de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) heeft de minister van Finan-
ciën ermee ingestemd om het aantal 
bestuursleden van de AFM van vier naar 

drie statutaire bestuurders terug te 
brengen. gerben everts (foto) wordt 
per 1 november 2016 opnieuw voor 
een periode van vier jaar benoemd tot 
bestuurslid. De benoemingstermijn van 
Harman Korte loopt per 1 november 
2016 af. Per die datum treedt hij terug 
uit het bestuur. Everts vormt vanaf die 
datum samen met de huidige bestuur-
ders Merel van Vroonhoven (voorzitter) 
en Femke de Vries het driehoofdige 
bestuur. Harman Korte blijft tot 1 mei 
2017 werkzaam voor de AFM en zal zich 
vanaf 1 november a.s. richten op enkele 
niet-toezichtvertrouwelijke projecten op 
het gebied van P&O.

Stichting toetsing verzekeraars 
(Stv) heeft twee nieuwe leden in de 
commissie van advies. Melanie van 
den berg en Mariëlle van de Merbel 
zullen de commissie gaan versterken. 
Per 1 november verlaten drie leden de 
adviescommissie. Emily Aberson, Bart 
Boere en Rob Schotsman zijn na twee 
termijnen van drie jaar niet meer her-
benoembaar. Na hun vertrek zal er één 
plek vacant zijn in de adviescommis-
sie (meer informatie op onze website, 
18-7). Elders in dit nummer van Schade 
Magazine vindt u een interview met Stv-
directeur Ron van Kesteren. 

ing. Herman M. Jonkman 
(62) is sinds 1 juli jl. aan 
Context B.V. verbonden 
als expert en consultant. 
Jonkman heeft in een 
lange loopbaan bij ener-
giebedrijven veel kennis 
en ervaring opgedaan met elektro-
technische installaties en projecten. 
Jonkman behandelt op dit terrein 
alle technische en organisatorische 
aspecten bij expertise-opdrachten. Zijn 
bijdrage bestaat uit oorzaak-analyse van 
schades en beheersing en controle van 
herstelkosten (meer informatie op onze 
website, 11-8).

Chubb heeft het team 
bekendgemaakt dat de 
organisatie in de Benelux 
zal leiden. Daarbij wordt 
vermeld door de verzeke-
raar dat de integratie van 
Chubb en Ace volgens plan verloopt. 
Het team bestaat uit Peter 
graswinckel, bernard goede, Arjen 
van dun, Paul Littooij, Arianne 
verdoold, Johan broeders, Carl 
van Lieshout, daniël Jacobs, barry 
Schütte, Anouk Henderickx, 
Lauretta Alberti, Corné verheul, 
Michel Mackaaij en björn eding. 
Op laatsgenoemde na rapporteren de 
teamleden aan ron verhulsdonck 
(foto), die eerder al benoemd is tot 
Country President voor de Benelux. 
Eding rapporteert aan Luc Reuter (meer 
informatie op onze website, 11-8).
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Bij Novanet zetten we iedere dag alles op alles 
om schades aan sanitair, meubilair, vloeren, keu-
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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
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