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Toen Jan Schrijver mij vroeg of ik voor één keer deze column op
pagina één wilde overnemen omdat ik al 27 jaar in het wereldje
rondloop, heb ik spontaan ja gezegd. Zo dom. Want dat betekent
natuurlijk dat je dan ook iets zinvols moet schrijven over het centrale thema van dit nummer: de rol van de vrouw. En laat ik nou
geen enkele wetenschappelijke onderbouwing hebben voor alles
wat voor vrouwen toch wel overduidelijk is. Dat vrouwen veel extra
dingen oppakken die ten koste gaan van het eigenlijke werk. Dat
mannen zomaar roepen dat ze ergens verstand van hebben, terwijl
vrouwen eerst even nadenken. Dat vrouwen kunnen multitasken
en dus meer in minder tijd gedaan krijgen. Dat vrouwen oog voor
detail hebben waardoor de dienstverlening beter wordt. Klopt, allemaal vrij clichématig. En lastig om al die constateringen hard te
maken, ook al zegt psycholoog René ten Bos dat clichés clichés zijn
omdat ze waar zijn.
Totdat ik eind maart bij een bijeenkomst van Ladies@Risk aanwezig mocht zijn. En laat coachingspsychologe Marianne van der Pool
daar nou een lezing verzorgen over de verschillen tussen mannen
en vrouwen en wat dat in het werk betekent. Ha! Voor alles wat
hierboven staat, heeft zij de wetenschappelijke onderbouwing!
Dus, wil je iets van een man gedaan krijgen? Vermijd gezichtsverlies in het bijzijn van anderen. Neem hem even apart. Anderen in
de rede vallen tijdens vergaderingen? Dat zit volgens de geleerden
mannen nu eenmaal in hun genen. Goed om te weten.
Dames, ga uit van je kracht. Zet je vrouwelijke kanten in. Probeer
mannen niet in hun gedrag te kopiëren. Je kan je nog zo als man
gedragen, je bent en blijft een vrouw. De vaardigheden die vrouwen
van nature hebben – goed kunnen communiceren, inlevingsvermogen - juist die maken je sterk. Het enige waar je het zeer waarschijnlijk niet op gaat winnen zijn de fysieke verschillen. Om met de
woorden van Suzanne Bordewijk van WIJ advocaten te eindigen:
Probeer jij als vrouw maar eens verder te plassen dan een man.
Kansloos!
Jan
van Stigt Thans,
hoofd- en eindredacteur
volg ons ook op twitter en facebook:
www.schade-magazine.nl
www.twitter.com/schademagazine
www.facebook.com/schademagazine
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NIVRE draagt bij aan de
gemoedsrust in Nederland
“Trots ben ik op wie wij zijn en wat wij allemaal doen en dat zouden we veel
meer moeten vertellen en soms zouden we moeten zeggen tot hier en niet
verder. U heeft het op het factsheet kunnen lezen: onze beroepsgroep, wie
u ook vertegenwoordigt, wij zijn onmisbaar in schade Nederland.” Dat zei
NIVRE-voorzitter George Oostrom tijdens het Rendez-Vous d’Expertise.
door Jan Schrijver

100.000
hagelschades
geregeld. Een
waanzinnige
prestatie. Balans
tussen privé en
zakelijk is daardoor grondig
verstoord
geweest
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Oostrom deed dat niet tijdens een plenaire sessie, maar
in het geheel aan het NIVRE beschikbaar staande restaurant van het Van der Valk hotel Vianen, na afloop van zes
door de diverse branchegroepen gehouden bijeenkomsten, voorafgaand aan de borrel en het prima verzorgde
‘walking dinner’. Gistermiddag had het rond een uur of
één even vast gestaan op de afrit van de A2 naar Vianen.
Ongeveer 1100 bezoekers namen de afslag voor hun bezoek aan het Rendez-Vous d’Expertise van het NIVRE dat
werd gehouden in het Van der Valk hotel in deze centraal
gelegen historische plaats aan de Lek. Het evenement
kent een nieuwe opzet. Het plenaire programma ontbrak
in dit Rendez-Vous d’Expertise ‘nieuwe stijl’. Daarvoor in
de plaats waren er zes bijeenkomsten die door de diverse
branchegroepen waren georganiseerd. Zij hadden een
zeer gevarieerd aantrekkelijk programma aan interactieve lezingen en workshops neergezet (wij bezochten het
programma van de branche Toedracht & RCF, waarvan u
aansluitend aan dit artikel een verslag aantreft).
“De uitslagen van uw beoordelingen zijn weliswaar nog
niet binnen, maar ik kijk nu al terug op een succesvol
Rendez-Vous. Wat een fantastische sessies, daar mogen
we trots op zijn. Maar eerst een woord van dank, voor
iedereen hier aanwezig en in het bijzonder voor het
NIVRE-secretariaat onder leiding van Astrid Oosthof,
dank”, aldus Oostrom, die ook directeur Henk Grootkerk,
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alle bestuursleden, branche-bestuursleden, leden van de
diverse commissies van inspiratie tot tuchtrecht en alle
gasten die aanwezig waren, in zijn dankwoord betrok. Hij
benadrukte het onmisbaar zijn van de beroepsgroep in
Nederland. “Ik wil daar vandaag één voorbeeld van geven: wist u dat experts hier aanwezig inmiddels bijna 100
duizend hagelschades hebben geregeld als gevolg van de
hagelbuien in juni 2016. Dat is een waanzinnige prestatie,
waarbij ondanks de bevlogenheid van de betrokken experts, de balans tussen privé en zakelijk grondig en lang
is verstoord. Wij moeten dat niet alleen hier vertellen, wij
maar vooral ook werkgevers moeten vooral vertellen dat
dat allemaal niet vanzelfsprekend is en dat alles een prijs
heeft. Wij staan voor kwaliteit: wij regelen en lossen het
op; goed als we zijn. Wij gaan snel weer met u in gesprek
over alles wat op ons afkomt en dat wat wij zelf kunnen
veranderen”, waarna de NIVRE-voorzitter afsloot met het
uitbrengen van een toast op de elfhonderd aanwezigen.
In een factsheet heeft het NIVRE kernachtig de betekenis uiteengezet van experts voor de branche en daarmee
voor geheel particulier en ondernemend Nederland. “Het
NIVRE borgt al 25 jaar goede en objectieve schadebehandeling door deskundige en geregistreerde experts”, van
groot belang, want experts bieden hulp in onverwachte
situaties. In dergelijke situaties is de getroffene kwetsbaarder dan in normale situaties. “Een deuk in een auto,
een brand in een magazijn, een inbraak in huis, een persoonlijk ongeval of storingen met consequenties. Wie
met zo’n onverwacht voorval te maken krijgt, bevindt
zich vaak in een kwetsbare situatie. Voor deze gedupeerden is het van groot belang dat zij op zo’n moment terug
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kunnen vallen op objectieve professionele deskundigen,
die schade gerelateerde zaken snel vertalen naar concrete oplossingen. Het NIVRE waarborgt met haar RegisterExperts de kwaliteit van deze deskundigen en draagt zo
bij aan de gemoedsrust in Nederland.”
Er zijn 1450 NIVRE Register-Experts, die na het voltooien
van hun opleiding jaarlijks hun kennis en kunde op peil
moeten houden (permanente educatie). Alle ingeschreven experts en bureaus vallen onder de NIVRE-gedragsregels. Mocht er onverhoopt een klacht zijn, dan wordt
deze behandeld door een autonoom handelend Tuchtcollege. NIVRE-expertisebureaus zijn betrokken bij meer
dan een miljoen schademeldingen per jaar (van het to-

taal van ruim twee miljoen per jaar), die een totaal schadebedrag van meer dan 3 miljard euro vertegenwoordigen (van de totale schadelast van 6,5 miljard euro).
Extreem weer door klimaatverandering is niet zonder
gevolgen. Hagel en storm zorgden in 2016 voor ruim honderdduizend extra schade-behandelingen voor NIVRE
Register-Experts. Het jaar rond, de klok rond, staan NIVRE
Register-Experts paraat om bij schades door de Stichting
Salvage te kunnen worden ingezet. In 2015 gebeurde dat
liefst 6.500 keer, hetgeen met een gemiddelde klanttevredenheid van 8,4 werd gewaardeerd. Het NIVRE kent de
vakgebieden Agrarisch, Brand, Bouw & Infra, Motorvoertuigen, Personenschade, Scheepvaart, Aansprakelijkheid
en Techniek, Toedrachtonderzoek, Transport/Goederen.

Betrokken bij ruim
miljoen
schademeldingen
en 3 miljard
schadebedrag
per jaar

Fraude: dit kan dus echt niet
Het programma van de branche Toedracht & RCF (Register Coördinator Fraudebeheersing) op het Rendez-Vous d’Expertise in
Vianen had als titel ‘Dit kan dus echt niet’ en was georganiseerd in samenwerking met het Fraude Film Festival. Het resultaat was
een gevarieerd programma met zowel voor als na de pauze een documentaire, erop volgende paneldiscussies en interactie met
de zaal. Het leverde de nodige ‘eye openers’ op voor de geboeide zaal.
Samenwerking tussen OM en branche kan
beter
Voor de pauze werd de documentaire “Dit kan dus niet”
van filmmaker Frans Bromet getoond. Daarna volgde
een paneldiscussie met in het panel drie dames, Barbara Bernschein (Achmea), Wendela Mulder (Officier van
Justitie) en Marlou Schellekens (CED). Laatstgenoemde
gaf aan dat politie en Openbaar Ministerie nog te weinig
doen met gegevens die beschikbaar zijn vanuit de verzekeringsbranche. Dat heeft volgens Mulder te maken met
de privacywetgeving. Gegevens die jullie beschikbaar
krijgen, mogen wij gezien de regelgeving niet altijd inzien
of gebruiken, aldus de Officier van Justitie. Bernschein
(foto) haalde een zaak aan, waarmee zij ongeveer drie
jaar geleden te maken had op het gebied van fraude met
inkomensverzekeringen. Het betrof een man van rond de
twintig jaar uit de Dominicaanse Republiek, die op reis
in zijn geboorteland ziek gemeld werd. Hij zou in coma
liggen. Als maatschappelijk werker had de jeugdige man
een salaris van 100 duizend euro. Bernschein vertrouwde
het niet, schakelde ter plaatse een onderzoeker in. De feiten bleken incorrect. Na (pogingen tot) inkomensfraude,
schakelde de man over naar een ander werkterrein: levensverzekeringen. Bernschein waarschuwde de politie.
De waarschuwing heeft niet kunnen voorkomen dat de

man inmiddels levenslang vast zit voor vier moorden;
waarschijnlijk zijn er veel meer moorden door hem gepleegd, volgens Bernschein. De dader had ook zichzelf
verzekerd en was zogenaamd overleden; om dit te onderbouwen had hij in de Dominicaanse Republiek zelfs
een graf laten aanleggen met een grafsteen met zijn eigen naam.

Waar ligt de grens?
Er wordt maatschappelijk veelal te licht aangekeken tegen frauderen in de verzekeringsbranche. Mulder noemt
het bijvoorbeeld frustrerend dat een zaak tegen een frauderende tussenpersoon die 2,5 miljoen euro provisies
had opgestreken voor valse levensverzekeringen, werd
afgedaan met een werkstraf van 100 uur. Ook de zaal
geeft in discussie aan dat de vraag vaak is: waar ligt de
grens? Wanneer doe je er iets aan en wanneer niet? Antwoorden erop hangen onder meer van de persoonlijke
visie af van een behandelaar, van het maatschappelijk
aspect en van kostenoverwegingen. Ook het waarschuwen van een klant, kan effect hebben, beaamt Mulder.
Intern er voortdurend met medewerkers over praten in
‘filosofie-sessies’ heeft waarde, zegt Bernschein. Probeer
de medewerkers op één lijn te krijgen, die past bij wat het
bedrijfsbeleid is in dezen.

Barbara Bernschein
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Juridisch Post Academisch Onderwijs

SPECIALISATIEOPLEIDING GERECHTELIJK DESKUNDIGE
Start woensdag 13 september 2017, van 14.30 uur tot 21.30 uur te Leiden
Doelstelling van deze opleiding is deskundigen door middel van een opleiding van ca. een half jaar vertrouwd
te maken met de beginselen van het procesrecht en kennis te laten maken met het juridische jargon en
de denkwereld achter de rechtswetenschap. De deskundige moet na voltooiing van de opleiding in staat
zijn bij het optreden in rechte binnen juridische kaders te kunnen denken en vanuit die invalshoek zijn
deskundigenbericht te kunnen opstellen.
De volgende onderwerpen aan de orde:
 De deskundige en de opleiding, Inleiding in het civiele rechtssysteem
 Presentatietraining Moot Court deel I
 Rapporteren / Inleiding Burgerlijk recht
 Burgerlijk Procesrecht
 Bestuurs(proces)recht
 Straf(proces)recht
 Methoden & Technieken
 Training deskundigenbericht
 Bezoek aan een rechtbank
 De rol van de deskundige in het procesrecht
 Moot Court deel II
 Juridisch Practicum
 Proefexamen en Responsiecollege.
De opleiding is gericht op de (kandidaat-)expert, zoals: juristen, medici, accountants, ict-deskundigen,
business-valuators, architecten, bouwkundigen en overig geïnteresseerden.
Cursusprijs
€ 6.750,= (vrij van btw), dit is inclusief consumpties/diners en 1 examen (civiel of straf) en exclusief verplicht
voorgeschreven literatuur.
Kijkt u voor meer informatie op: www.paoleiden.nl

Juridisch PAO
Opleidingen
Symposia

Cursussen
Incompany

www.paoleiden.nl

Bij ons leer je de wereld kennen
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Awareness moet groeien
Na de pauze werd een documentaire van AVROTROS
programma Opgelicht getoond, met als thema identiteitsfraude en cybercrime, ingeleid door programmamaakster Suzanne van Asseldonk. Na de film leidde zij de
discussie over identiteitsfraude en cybercrime. Een filmpje werd getoond van een man die een usb-stick krijgt
van een promotieteam op straat, waarmee hij een reis
naar Italië kan winnen. Die usb-stick gaat argeloos in de
bedrijfsmatige laptop van de man, hetgeen er uiteindelijk
toe leidt dat de systemen van het bedrijf waar hij werkt
in de Londense ‘city’ volledig plat gaan. “Maar zo moeilijk hoeft het niet, want ze komen toch wel binnen”, aldus
ethisch hacker Stan Hegt (Outflank). Hij duidde onder
meer op het gevaar dat liefst 30% van de medewerkers
klikt op een attachment in een mail van een onbekende
afzender.

Maatschappijen werken aan cyberpolis
Als je een cyberverzekering sluit, wat zijn de risico’s dan
eigenlijk. Neem een Chinees bedrijf dat al een jaar ‘binnen’ in de systemen van een Nederlands technisch ontwerpbureau is, zonder dat dit wordt opgemerkt. Ontwerpen worden gestolen en over enkele jaren komen er
Chinese producten op de markt die afgeleid zijn van die
ontwerpen. Wat is daarvan de schade? Geboden cyberverzekeringsmogelijkheden in de markt staan nog in de
kinderschoenen, zo is een reactie vanuit de zaal. Jelle
Smits (de Vereende) in de zaal geeft aan dat een groep
van Nederlandse maatschappijen nu onderzoekt om gezamenlijk een cyberverzekering op de markt te brengen.

Data verzekeraars als opstap
Data van financiële instellingen en verzekeraars zijn gewilde doelwitten van hackers, niet zozeer om die instellingen dan lam te leggen, maar als opstap om de klanten
van die instellingen vervolgens frauduleus te benaderen.
Als je inside-informatie kunt gebruiken, kan er bij de benaderde cliënten vertrouwen ontstaan ten opzichte van
de hacker. Voor grote organisaties is het belangrijk om
intern aan bewustwording te werken (‘awareness’) en om
naar een integrale aanpak te streven. Ook testaanvallen
zou je integraal moeten doen. Denk nooit dat systemen
geheel veilig zijn. Stel bijvoorbeeld dat je bij betalingsprocessen een 4-ogen-principe hebt ingevoerd. Elke extra stap maakt het voor hackers moeilijker, maar nooit
onmogelijk.

ID-bewijzen zwakke schakel
Op de foto is Van Asseldonk in gesprek met Harrie Balke
(werkzaam bij gemeente Enschede en voorzitter van samenwerkingsverband Tegengaan Identiteitsfraude Oost
Nederland). Balke haalt aan dat PWC heeft becijferd dat
de schade door ID-fraude per jaar ongeveer 1,2 miljard
euro bedraagt. Hij wijst de zaal erop dat identiteitsbewijzen een zwakke schakel zijn. De gemeentelijke basisadministratie creëert bijvoorbeeld bij een geboorteaangifte een identiteit, die vervolgens alleen al binnen
de overheid vele honderden gebruikende instanties
kent. Vreemdelingen die zich willen registreren bij een
gemeente en daarbij een vals ID gebruiken, en daarop
worden betrapt, kunnen vervolgens met hetzelfde IDbewijs in een andere gemeente hun geluk beproeven.
Tot op heden werken gemeenten elk op hun eigen manier en zonder afstemming. Verificatie op echtheid van
een document door een ambassade geeft alles behalve
garantie dat het document inderdaad echt is. Overheidsinstanties hebben met betrekking tot ID-onderzoek veel
baat bij het brondocumenten systeem DISCS (Document
Information System for Civil Status), maar dit staat niet
ter beschikking van particuliere bedrijven.
77 gemeenten in Oost Nederland gaan de werkwijze nu
uniformeren. Het is de bedoeling dat dit de komende tijd
ook landelijk uitgerold gaat worden, te beginnen met de
regio Amsterdam/Noord-Holland.<
www.schade-magazine.nl
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Specialist in oplossingen bij
waterschade en vochtproblemen
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Tel. +31 (0)172 - 46 20 26 | www.droogspecialist.nl

ver z ekeren

Niet verzekeren is onze
grootste concurrent
AXA ART, wereldwijd de grootste kunstverzekeraar, focust zich met een nieuw life style-product op de vermogende particulieren. Met dit product kunnen niet alleen kunst en andere waardevolle objecten, maar ook de overige inboedel, de woning en
een tweede woning in het buitenland op één polis worden verzekerd. Deze innovatieve verzekeringsoplossing draagt de naam
tailorMade. De toevoeging ART in de naam van de onderneming blijft absoluut gehandhaafd. “Daar immers ligt van oudsher
onze expertise”, zegt Leo Kamp, country manager van AXA ART Nederland.
AXA ART Nederland is een intermediairmaatschappij.
Gespecialiseerde tussenpersonen adviseren de clientèle
van AXA ART over optimale oplossingen voor de risico’s
die moeten worden verzekerd en over de concrete bescherming van de waardevolle objecten die ter verzekering worden aangeboden. Met deze selecte groep intermediairs heeft AXA ART samenwerkingsovereenkomsten
gesloten op basis van hun kennis van de doelgroep en de
te verzekeren objecten. Zij worden ondersteund en geadviseerd door een compacte binnendienst onder leiding
van Leo Kamp, die nu ruim twee jaar in deze functie werkzaam is. “Ik heb hier de gelegenheid om een eigen visie
door te voeren en de markt verder te verkennen. Maar
wat me vooral in de functie aantrok, is dat die kunstgerelateerd is. Want kunst heeft mijn voorliefde.”

Premies onder druk
AXA ART kent drie ‘business lines’: de institutionele risico’s
(exposities en musea), de commerciële risico’s (galeries)
en de particuliere risico’s. “Vooral bij de ‘institutionals’
staat de premievoering geweldig onder druk”, licht Leo
Kamp toe. “We moeten heel scherp aan de wind zeilen
om in de wereld van aanbieders voor de musea mee te
kunnen. Ook zien we dat steeds meer internationale aanbieders een rol spelen in het lokale circuit op het moment
dat we voor een expositie een offerte uitbrengen. Bovendien treden steeds meer algemene verzekeraars tot deze
markt toe, waarbij je je natuurlijk kunt afvragen of die dezelfde deskundigheid hebben als AXA ART. In ieder geval
staan de prijzen momenteel onder druk, temeer daar de
verzekeringnemers heel nadrukkelijk naar de hoogte van
de premie kijken. Wij willen echter niet alleen een concurrerende premie bieden, maar een totaalconcept, dat
veel verder gaat dan de oplossing voor het verzekeren
van risico’s. Wij willen met de klant meedenken en voelen
ons betrokken bij de klant. Iedereen bij ons op kantoor
kent de polishouders en de afzonderlijke risico’s en dat

verhoogt die betrokkenheid natuurlijk.” Naast de premiedruk wordt ook steeds vaker de vraag gesteld: wel of
niet verzekeren. “Niet verzekeren is onze grootste concurrent”, zegt Leo Kamp. “Veel aspirant-klanten stellen zich
deze vraag omdat ze bij een totaalverlies hun kunstwerk
kwijt zijn en daar weegt eigenlijk niets tegenop. Zij kunnen voor de verzekerde waarde een schadeloosstelling tegemoetzien, maar hebben daarmee hun
kunstwerk niet terug.”

Life style-product
AXA ART heeft met succes op de geschetste marktontwikkelingen geanticipeerd
door een nieuw uniek product in de markt
te zetten: tailorMade, een maatwerkpakket
met een wereldwijde zeer uitgebreide dekking
voor exclusieve woningen, duurdere inboedels
en verzamelingen inclusief kunst en sieraden. Leo Kamp: “We bieden de
vermogende particulier een life
style-product dat in principe in
de landen waar AXA ART vertegenwoordigd is, hetzelfde
is. Het raakvlak met deze
doelgroep is natuurlijk de
kunst, onze corebusiness.
Daar hebben we de
meeste affiniteit mee.
Maar om deze mensen een verzekeringsoplossing te bieden,
is het verzekeren van
kunst niet langer noodzakelijk. Samen met onze
intermediairs kunnen we
hen nu op een veel breder
vlak ontzorgen.” <
www.schade-magazine.nl
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Mannen zijn competitief ingesteld,
vrouwen coöperatief
Een zaal vol vrouwen die ademloos naar Marianne luisterden, het uitgierden, commentaar gaven, aan het denken gezet werden en samen opdrachten deden. Zo moesten ze een aantal sterke punten van mannelijke collega’s
en van vrouwelijke collega’s benoemen. Mannen zijn direct, zelfverzekerd, kunnen focussen, schelden elkaar gewoon even goed uit, waarna de lucht is geklaard. Vrouwen
bespreken dingen samen, hebben een breder blikveld.
Ze zien gewoon dingen. O zo herkenbare, stereotype antwoorden. Maar wel verklaarbare, zo blijkt tijdens de lezing.

Ladies@risk te gast bij WIJ advocaten. Van links naar rechts: Suzanne Bordewijk, partner WIJ advocaten, Annemarie
Schouw, voorzitter NARIM, en Marianne van der Pool, coachingspsychologe, psychotherapeute en manager GGZ

Waarom mannen de kaas in de koelkast niet zien, terwijl
ze er met hun neus bovenop staan, dat wordt de dames
ineens duidelijk. En waarom mannen niet direct aan een
verzoek voldoen ook. Mooie dingen waar je als vrouw je
voordeel mee kan doen. Maar dan moet je wel weten dat
er verschillen zijn, welke verschillen en wat de achterliggende gedachte is. Vooral het waarom kan je sterker maken.

De macht van de vanzelfsprekendheid
Hoe bijzonder is dat. Een magazine met als rode draad het thema vrouwen
en vlak voor de deadline organiseert Ladies@risk een event voor vrouwelijke riskprofessionals. En wat nóg frappanter is: het event gaat ook nog eens
over cultuurverschillen tussen mannen en vrouwen. Hoe leuk is dat! Coachingspsychologe, psychotherapeute en manager GGZ Marianne van der
Pool verzorgt op uitnodiging het inhoudelijke programma. Een expert op
het vakgebied wier lezingen altijd rond genderthema’s draaien: de verschillen tussen mannen en vrouwen. En het mooie is, Marianne heeft er nog een
wetenschappelijke verklaring voor ook.
door Cindy van der Helm
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Ladies@risk was te gast bij WIJ advocaten, een advocatenkantoor waar – hoe toepasselijk – alleen maar vrouwen werken (zie elders in dit nummer over dit kantoor).
Dit keer zijn ze gastvrouw voor zo’n veertig vrouwelijke
collega’s uit de markt. Suzanne Bordewijk, partner van
WIJ advocaten, tijdens haar welkomstwoord: “Ooit heb
ik een training gehad van Marianne van der Pool, waarna
voor mij de dingen op hun plek vielen. Marianne kan heel
goed uitleggen wat de verschillen zijn tussen mannen en
vrouwen en waar de kracht ligt voor vrouwen. Het maakt
je sterker als je snapt waarom er verschillen zijn. Doe er
je voordeel mee.”

www.schade-magazine.nl

Eerst maar even wat kaders scheppen: de macht van de
vanzelfsprekendheid. Marianne licht het fenomeen toe
aan de hand van een voorbeeld. “Stel dat er allemaal
vrouwen zijn en maar één man, dan wordt er al snel gezegd: ach, wat zielig. Maar als er allemaal mannen zijn
met maar één vrouw, dan vindt men dat wel leuk. Dat is
helemaal niet zielig. En wat dacht je hiervan: de piloot
stelt zich voor en het blijkt een vrouw te zijn. Dan kijk je
toch even gek op. Een vrouwelijke piloot is nog niet zo
vanzelfsprekend. De macht van de vanzelfsprekendheid
dus. Dit fenomeen is niet goed of fout. Het is er gewoon,
vaak ook nog eens onbewust. En het speelt ook in leiderschap een belangrijke rol.”
Aan de hand van een filmpje van Deborah Tannen legt
Marianne haarfijn uit waarom de man en de vrouw gewoon anders reageren in dezelfde situatie. Het filmpje
toont hoe jongetjes met elkaar praten en hoe meisjes dat
doen. Zo mooi! Jongetjes zijn van jongs af aan competitief en proberen elkaar de loef af te steken. Meisjes zijn
coöperatief en gaan samen het gesprek aan. Datzelfde
gedrag vertonen ze op latere leeftijd nog steeds. Bij mannen speelt hiërarchie een belangrijke rol. Vrouwen zijn

risk mana g emen t

Ruim 40 vrouwelijke riskprofessionals tijdens een bijeenkomst van
Ladies@risk met elkaar in gesprek
over genderverschillen onder
leiding van coachingspsychologe
Marianne van der Pool

van het ‘wij’: dingen samen bespreken, dingen samen
doen, van elkaar leren. Als vrouwen op een verzoek ingaan voelt dat als ‘wij samen’: jij vraagt mij iets, ik doe dat
voor jou. Als een man op een verzoek ingaat, verlaagt dat
gevoelsmatig zijn status. Daarom pakt ‘ie vaak eerst iets
anders op alvorens aan het verzoek te voldoen. Logisch
dus. En handig om te weten.

Verborgen regels
En zo zijn er heel veel verborgen regels die vanzelfsprekend zijn voor mannen. Omgekeerd zijn die er ook voor
vrouwen. Die regels komen ook terug in het werk. Al dit
soort zaken spelen een belangrijke rol in leiderschap.
Ook in leiderschap is die macht van de vanzelfsprekendheid er, terwijl daar in de meeste managementboeken
aan voorbij wordt gegaan. Jammer, want het kan zoveel
meer inzicht geven in de manier waarop collega’s op elkaar reageren.
Vrouwelijk talent is volgens Marianne vaak enorm onderbenut. Denk aan zaken als creativiteit, met een weidse
blik naar het werk kijken, extra werkzaamheden oppakken die ook gedaan moeten worden, maar niet tot het
takenpakket horen: het relationele werk. Als je je steeds
aan moet passen aan iets wat je eigenlijk niet bent, dan
ben je minder op je best. Je kan je talenten alleen helemaal benutten in een organisatiecultuur waarin je jezelf
kan zijn. Zolang vrouwen in organisaties niet echt hun eigen stem kunnen laten horen, gaat er altijd een deel van

het potentieel verloren. Dan loop je als werkgever het gevaar dat vrouwen vertrekken.
Marianne besluit haar betoog door te verwijzen naar de
kracht van het ‘WIJ”. Dat is iets wat dames in het bedrijfsleven heel goed neerzetten. Ook in andere situaties zijn
vrouwen die samen iets doen bijna onverslaanbaar. Veel
organisaties staan voor een schone taak: zien te veranderen. Ze moeten wendbaar zijn en zoveel mogelijk nieuwe
ideeën opdoen. Dat is iets waar vrouwen goed in zijn, gewoon omdat ze van nature dingen samen doen. <

Ladies@risk
Annemarie Schouw, voorzitter van de NARIM en in het dagelijks leven Manager Risk &
Insurance bij Tata Steel, over Ladies@Risk: “Ladies@Risk is ontstaan vanuit de NARIM,
de Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers. Het idee achter de oprichting was ooit om de krachten te bundelen en andere vrouwelijke riskmanagers te ontmoeten. Het is nu meer een vrouwennetwerk geworden. Een netwerk voor vrouwelijke
risk professionals, waar naast de riskmanagers ook advocaten, makelaars, (her)verzekeraars en experts welkom zijn. Het is niet alleen zinvol, maar ook leuk om andere
vrouwen te ontmoeten en met elkaar te sparren over onderwerpen die ons raken. In
het begin gingen de bijeenkomsten meer over vrouwelijk leiderschap. Nu bespreken
we meer en meer andere thema’s.
Het initiatief voor deze groep ontstond tijdens het NARIM Congres 2008 bij Yvonne du
Floo en Jacqueline Plessius, waarna Yvonne met veel enthousiasme het huidige succes
heeft gerealiseerd. Yvonne heeft nu echter het stokje overgegeven en momenteel ben
ik even degene die de kar trekt. Vanuit het bestuur was ik al de contactpersoon voor de
Ladies@risk. Ladies@risk staat open voor vrouwelijke riskprofessionals. We hebben nu
213 leden, maar er kunnen er nog meer bij. Vrouwelijke riskprofessionals kunnen zich
aanmelden via info@narim.com.”

www.schade-magazine.nl
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De Vereende, ook de kraamkamer voor de branche

Ingrid Visscher:

“Wij beginnen,
als andere
partijen
stoppen”

Mr. Ingrid Visscher (54) is nu twee jaar directievoorzitter van de Vereende.
Voor haar zijn daarmee twee uiteenlopende lijnen van haar loopbaan samengekomen. Zij werkte gedurende elf jaar bij Aegon in allerlei schadeverzekeringsfuncties en vervolgens bij Delta Lloyd negen jaar in het zorgverzekeringsbedrijf, waarna zij als operationeel directeur van Unicef in een
geheel andere sector terechtkwam. De lijnen kwamen bij elkaar, immers de
Vereende is een combinatie van enerzijds verzekeren en managen van schades en anderzijds het zoeken naar maatschappelijke oplossingen, waar anderen met zoeken stoppen.
door Jan Schrijver

Diverse schadefuncties bij Aegon
Ingrid Visscher kwam niet bij toeval in de verzekeringsbranche terecht. Bij haar studie rechten in Utrecht maakte
zij bewuste keuzes voor vakken in de richting van schadeverzekeringen, zoals vervoersrecht en verzekeringsrecht.
Via een traineeship kwam zij in het schadebedrijf van
Aegon terecht, waarbij zij allerlei functies doorliep, van
acceptatie transport en schadebehandeling transport tot
volmacht beheer en accountmanagement. Ook leerde
zij de Londense markt kennen, werkend bij een Engels
dochterbedrijf van Aegon. Daar kreeg ze onder meer met
zakelijke brandverzekeringen via Engelse makelaars te
maken, alsook met in- en uitgaande herverzekering. Te-
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rug in Nederland kreeg zij leidinggevende functies, zoals
manager van een regio, waarbij zij voor haar regio zowel
de verzekeringstechnische medewerkers, zoals acceptanten en schadebehandelaars, als de buitendienstmedewerkers diende aan te sturen. “Ik leerde hierin om
marktgerichtheid enerzijds en sturen op rendement anderzijds te combineren”, zegt Ingrid Visscher.

Schaalvergroting in zorgverzekering
Die ‘leerschool’ kon zij goed gebruiken in haar volgende
functie, als adjunct-directeur verkoop bij Nuts Ziektekosten. Een woelige periode, waarin deze via het intermediair werkende verzekeraar samen was gegaan met direct
writer Ohra. De combinatie Nuts-Ohra werd overgenomen door Delta Lloyd, waarmee zij opnieuw binnen een
groot concern kwam te werken. Schaalvergroting was het
woord in de zorgsector. Na een enerverende periode in
de zorgverzekeringsbranche, waarin ook de introductie
van de basisverzekering een feit was, diende zich hiermee een volgende stap in haar loopbaan aan, ditmaal
buiten de branche, zelfs buiten het bedrijfsleven.

Maatschappelijk ondernemen
Zij fungeerde in de tweehoofdige directie van Unicef als
operationeel directeur. “Dat was een totaal andere cul-

ver z ekeren

tuur. Ik heb daar weer andere dingen geleerd, al draaide
het daar ook, net als in het bedrijfsleven, om het behalen
van doelstellingen en het op de goede plek hebben van
de juiste mensen. In zeven jaar daar hebben we het nodige aan de organisatie moeten sleutelen, maar uiteindelijk hadden we alle doelstellingen op orde, zodanig dat
niet langer twee directieleden nodig waren en het voor
mij ook wel tijd was voor een nieuwe stap. Rond die periode werd ik voor de functie bij de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V., kortweg de VAN gepolst. Een
maatschappelijk verantwoord bedrijf, dat oplossingen
zoekt voor maatschappelijke vraagstukken, in die gevallen waarin de ‘gewone’ verzekeringsmaatschappijen die
oplossingen niet kunnen of willen bieden. Een bedrijf dat
voor het grootste deel van de activiteiten geen concurrentiepositie in de markt heeft, die vergelijkbaar is met
die van de reguliere verzekeraars. Een bedrijf dat veertien
van die reguliere verzekeraars als aandeelhouder heeft.
Je zou het een ‘neutrale positie’ in de markt kunnen noemen, met een hybride invalshoek in die zin dat we als
bedrijf enerzijds wél ‘voor de profit’ dienen te gaan, zodanig dat we op eigen kracht aan de voor een verzekeringsmaatschappij noodzakelijke vermogensvorming kunnen
doen, maar anderzijds dat er in de doelstellingen geen
sprake is van winstmaximalisatie. Na vele jaren schadeverzekeraar te zijn geweest en na zeven jaar bij een nonprofit-organisatie te hebben gewerkt, betekende dit een
prima passende nieuwe stap voor me.”

Naam de Vereende licht klassiek
Bij haar terugkeer in de verzekeringsbranche wachtte
haar een uitdagende klus. Uit de directie zouden boegbeelden Leo Bechtold en Frits Blees met pensioen gaan,
hetgeen inmiddels is gebeurd. Met Nico Barendse, die
o.a. financiën en ict in zijn portefeuille heeft en die reeds
gedurende 18 jaar bij het bedrijf werkt, vormt zij nu de
directie.
De VAN en de bedrijven die er onderdeel van waren dan
wel aan gelieerd waren, waren toe aan een ‘rebranding’.
De on-line vindbaarheid liet te wensen over; Google bijvoorbeeld eens naar ‘VAN’ en je krijgt een erg lange lijst
met zoekresultaten. “Het zoeken naar een nieuwe naam,
was een interessant maar spannend proces. In november
2015 is het besluit genomen de plannen voor de naamswijziging uit te voeren. We hebben er creatieve mensen
voor ingeschakeld. In februari kwam men met een longlist met zo’n dertig namen, bij elke naam een verklaring.
Een van de namen die me nu te binnenschiet: Enveni.
Esperanto voor ‘welkom’, ‘kom binnen’. De gedachte
mooi, de naam iets minder. We hebben in het proces
naar een shortlist toegewerkt, en daaruit is dan ‘de Vereende’ gekozen. We hebben wel reacties gekregen van…
dat is erg 1800… het heeft inderdaad iets klassieks, mee

eens, maar dat mag voor een verzekeraar. Het heeft ook
iets van vereende krachten, waar we ook voor staan. Het
heeft tevens een duidelijke link met het woord verenigde
dat in onze voluit-naam zat. Als bedrijf zijn we degelijk,
maar denken we modern. Met een strakke lay-out van het
logo, zijn de naam en het merkbeeld modern genoeg.”

Schade- en verzekeringswerken
De nieuwe naam ‘de Vereende’ dekt ook de lading in
de zin dat er uiteenlopende activiteiten worden uitgevoerd. De pay-off naast het logo van de Vereende luidt:
‘schade- en verzekeringswerken’. De Vereende is verzekeraar van substandaardrisico’s, maar het label waaronder dat gebeurde, Rialto, is vervallen. Datzelfde geldt
voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor
tussenpersonen en makelaars o.z. Dat gebeurde onder
het label BAVAM, welk label eveneens is vervallen, maar
de productnaam BAVAM-polis blijft wel bestaan. Dan zijn
er verschillende pools die door de Vereende worden geadministreerd, te weten de NHT (terrorisme), de Atoompool, de Milieupool en de luchtvaartpool (DAP ofwel
Dutch Aviation Pool). Last but not least zijn er het Waarborgfonds Motorverkeer, het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars en het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden, welke instanties ‘in huis’ bij de Vereende in
Rijswijk zijn gevestigd en die hun werkzaamheden ook
aan de Vereende hebben uitbesteed. De toevoegingen
bij de verschillende logo’s voor de pools, de fondsen en
het bureau zijn ‘door de Vereende’.

Rode draad en Missie
Hoe zou u de rode draad voor de Vereende kunnen typeren? “Het gaat primair om schadeverzekeringen. Om
het verzekeren van bijzondere risico’s. Om het behandelen van bijzondere schades. Het gaat erom dingen te
doen, die andere ‘gewone’ verzekeraars niet doen. De
maatschappelijke rol is belangrijk; het bieden van een
vangnet; het zoeken van oplossingen. Er zijn verschillende oplossingen in huis: verzekeren, managen van pools,
managen van fondsen, managen van schades, het fungeren als kenniscentrum”, zo vat Visscher samen. “De missie
die we nastreven, focust op het vinden van oplossingen.
‘Oplossingen bieden voor maatschappelijke issues in de

Twee nominaties voor Adfiz-awards
Opmerkelijk is dat bij de Adfiz-awards die in januari 2017 zijn uitgereikt, in beide onderscheiden schadeverzekeringscategorieën, te weten Schade Particulier en Schade
Zakelijk, de Vereende als verzekeraar van substandaardrisico’s tussen de ‘normale
verzekeraars’ één van de drie genomineerden was voor deze onderscheidingen, die
worden toegekend op basis van beoordelingen door tussenpersonen (zowel leden- als
niet-leden van Adfiz). In beide onderdelen eindigde de Vereende op een bijzonder eervolle tweede plaats.
www.schade-magazine.nl
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verzekeringsbranche.’ Een goed voorbeeld is het ongeluk
met de monstertruck in Haaksbergen in september 2014,
waarbij verschillende doden vielen. Dan is niet meteen
duidelijk welke verzekeraar of verzekeraars hierop betrokken zijn, en welke andere organisaties, zoals gemeente
en evenementenorganisator, maar dan is er sprake van
zoveel menselijk leed, dat je eigenlijk niet kunt wachten
totdat dat duidelijk is. Er is echter niet op voorhand bepaald, welke partij dan mandaat heeft om regelend in
actie te komen. Wij zijn in het geval van de monstertruck
in overleg met andere betrokken partijen in actie gekomen om waar mogelijk regelend op te treden. Het zou
wellicht aanbeveling verdienen voor verscheidene in de
toekomst denkbare situaties op voorhand te regelen wie
de regelende partij is bij een catastrofale schade.”

Criteria
Als er een ‘maatschappelijke oplossing’ nodig is, wanneer is de Vereende dan de aangewezen partij om ernaar
te zoeken. Visscher geeft aan dat aan de hand van een
viertal criteria wordt beoordeeld “of het tot ons domein
hoort, ofwel wat we wel en wat we niet doen, te weten:

Voegen we maatschappelijk waarde toe?
Kunnen we het verzekeringstechnisch aan?
Is het bedrijfseconomisch verantwoord?
En: alleen indien het risico niet of nauwelijks door een andere oplossing is te ondervangen.”

Luisterend oor, open opstelling
Ingrid Visscher benadrukt tenslotte met de Vereende
meer te kunnen betekenen in de (schade)branche, dan
het huidige aanbod. “We zullen kunnen groeien in onze
portefeuille aan verzekeringen. Ook is het mogelijk dat
we managementtaken binnen de branche erbij krijgen
en dat we nieuwe diensten ontwikkelen. Zie ons ook als
een kraamkamer voor de verzekeringsbranche”, aldus
Visscher. “Ik wil geenszins zeggen dat we als Vereende alles aankunnen, maar we hebben in ieder geval een actief
luisterend oor en een open opstelling, en als we kunnen
bijdragen aan een maatschappelijke oplossing met betrekking tot verzekering of schade, dan zullen we serieus
kijken. Als andere verzekeringsmaatschappijen er eveneens interesse in hebben, dan wij niet. Wij beginnen, als
andere partijen stoppen.” <

Samen brengen wij de schadelast omlaag
en verhogen uw klanttevredenheid!
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PERSONENSCHADE

Letselschadeslachtoffers
hebben recht op een eigen
medisch adviseur
Onlangs werden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek door prof. mr. Gijs van Dijck, hoogleraar Privaatrecht aan de School of Law van de Maastricht Universiteit, naar de ervaringen met de
inzet van één in plaats van twee medisch adviseurs in letselschadetrajecten. Het bleek dat een traject
met één medisch adviseur, die dus zowel de verzekeraar als het slachtoffer adviseert, kortere doorlooptijden kent en met lagere kosten gepaard gaat dan een traject met twee medisch adviseurs. Hans
Noordsij, initiatiefnemer van iLetsel, een online digitaal dossier in het schaderegelingsproces, pleit er
desondanks voor om met twee medisch adviseurs te blijven werken.
“Het is te verwachten dat verzekeraars een aanbeveling
gaan opstellen waarin op één medisch adviseur wordt
aangedrongen”, aldus Hans Noordsij. “Ik ben van mening
dat dit geen goede zaak is. Het slachtoffer heeft recht
op het advies van een eigen medisch adviseur. De argumenten van verzekeraars richten zich op de kosten en
op de doorlooptijd. Daar zit wel wat in. Met de nieuwe
werkwijze in iLetsel, waarbij medisch adviseurs online in
bestaande dossiers adviseren, bieden wij een alternatief
waarbij de elementaire rechten van de slachtoffers niet
worden aangetast en tegelijkertijd aan de bezwaren van
verzekeraars tegemoet wordt gekomen. Bovendien zijn
ook de medisch adviseurs erbij gebaat, want de verwachte aanbeveling raakt immers ook rechtstreeks hun
belangen.”

wordt een tijdwinst van weken bereikt en worden lijntjes
veel korter.”

Tikkende tijdbom
Een belangrijk voordeel van deze werkwijze is, aldus
Hans Noordsij, dat alle medische informatie binnen de
beveiligde omgeving van iLetsel blijft. Hij zegt: “De uitwisseling van medische informatie kun je in onze branche als een tikkende tijdbom zien. De informatie wordt
veelal via het zeer onveilige e-mailkanaal verzonden,
nota bene op verzoek van verzekeraars zelf, ongetwijfeld wegens gebrek aan beter. Via het iLetselnetwerk is
het mogelijk deze informatie veilig op de goede plaats
te krijgen, ook al is men zelf geen iLetselgebruiker. We
gaan deze mogelijkheid nog verder perfectioneren.”

Kortere lijntjes

Ruim veertig bedrijven

De oplossing van Noordsij is dat aan het iLetselplatform
een virtueel medisch adviesbureau is toegevoegd, voorlopig iMediQ genaamd. Hij licht toe: “De medisch adviseur die binnen iMediQ adviseert, krijgt rechtstreeks toegang tot het dossier dat door de belangenbehartiger van
het slachtoffer op iLetsel is aangemaakt. Daartoe heeft
de belangenbehartiger alle relevante informatie over
het letsel, zoals het letselformulier, de getekende medische machtiging, de vraagstelling en eventueel al aanwezige medische informatie, binnen het dossier voor de
medisch adviseur zichtbaar gemaakt. Die kan daardoor
direct aan de slag. De medisch adviseur zal het advies
vervolgens direct in het iLetseldossier opstellen, met de
tools van iLetsel, zodat dit op hetzelfde moment door
de belangenbehartiger kan worden verwerkt. Hiermee

De applicatie iLetsel wordt momenteel niet door verzekeraars gebruikt, maar wel door belangenbehartigers.
Hans Noordsij tot slot: “Alleen al in de afgelopen maanden zijn er meer nieuwe deelnemers bijgekomen dan in
het hele jaar ervoor. Inmiddels hebben zich meer dan
veertig bedrijven bij het platform aangesloten. Ruim
vijfentwintig procent van de letselschades in Nederland wordt nu binnen een iLetseldossier afgewikkeld.
We streven ernaar dat in 2019 de helft van alle dossiers in iLetsel zal worden bijgehouden. Samen met
de iLetselgebruikers werken we doorlopend aan een
uitbreiding van de mogelijkheden. Regelmatig worden
nieuwe tools uitgerold. iLetsel loopt hierdoor voorop
in de markt, wat vervolgens weer nieuwe deelnemers
aantrekt.” <

Hans Noordsij
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Naar een
toekomstgerichte
blik in de
letselschaderegeling
Bij het regelen van een letselschade is men
gewend een vergelijking te maken tussen
de situatie die door het ongeval is ontstaan
en de situatie zoals die hoogstwaarschijnlijk zonder ongeval zou zijn geweest. Het
verschil daartussen wordt in geld gewaardeerd en als schade uitgekeerd. Volgens
prof. mr. Gijs van Dijck, hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van Maastricht, is
dit terugkijken naar de situatie zonder ongeval en die fixatie op een financiële compensatie niet de enig juiste weg. Ook Gerda
van ’t Land, die haar leven lang de gevolgen van een verkeersongeval in haar jeugd
heeft moeten ervaren, is van mening dat
bij de schaderegeling veel nadrukkelijker
naar de toekomst moet worden gekeken.
Van Dijck en Van ’t Land spraken beiden op
de 17e PIV Jaarconferentie, op vrijdag 31
maart 2017 in Congrescentrum Orpheus in
Apeldoorn.

Gerda van ‘t Land

De PIV Jaarconferentie was, zoals sinds enige jaren gebruikelijk is, met circa 600 deelnemers tot de laatste
plaats uitverkocht. Mogelijk was dit te danken aan het
gekozen thema: Veiligheid Voorop – Naar minder ongevallen en minder hobbels in de letselschaderegeling. Het
ging erom het onderwerp veiligheid vanuit verschillende
invalshoeken te belichten en de aanwezigen handvatten
te geven om hindernissen in de letselschadebehandeling
te overwinnen. Daartoe was een programma samengesteld met presentaties door een verkeerspsycholoog,
een ervaringsdeskundige, een hoogleraar Privaatrecht
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en een hoogleraar Klinische neuropsychologie, met zeven parallelsessies in het middaggedeelte. Voor de elfde
keer in successie trad radio en televisiepresentator Tom
van ’t Hek als dagvoorzitter op.

Nieuw schadevereiste
De terugblik naar een situatie zoals die zonder ongeval
zou zijn geweest, als ook de fixatie op een financiële
compensatie van het verschil, werd door prof. mr. Gijs
van Dijck aan de orde gesteld in een betoog ten faveure
van een nieuw schadevereiste in het aansprakelijkheids-

personenschade
nog mogelijk zijn. En eigenlijk kunnen we dat nu al. Er zijn
immers allerlei artikelen op basis waarvan we dit allemaal kunnen inpassen en er zijn ook allerlei voorbeelden
in de rechtspraak te vinden waarin rechters het wettelijk
systeem min of meer hebben losgelaten of in ieder geval
vrij zijn gaan interpreteren.”

Onontkoombare afhankelijkheid

Gijs van Dijck

recht. In de huidige situatie is het schadevereiste een
fijne maatstaf: er wordt gekeken naar de reparatie van
de auto, de vergoeding van medische kosten, de vervanging van beschadigde kleding, het verlies van inkomen,
de aanschaf van een rolstoel, de inzet van huishoudelijke hulp, de aanpassing van de woning enzovoort enzovoort. De financiële compensatie van dit alles berust
op het huidige aansprakelijkheidsrecht en dan met name
de artikelen 6:95 en 6:103. Die aanpak is echter verre van
ideaal, volgens Gijs van Dijck, en vraagt oplossingen van
de problemen die erdoor ontstaan. Van Dijck besprak er
twee. De eerste is dat in de letselschaderegeling vooral
vooruit moet worden gekeken, dus niet alleen naar ‘wat
als’, maar ook naar ‘wat nu’. Hoe moet het verder? Het
gaat er niet om gekunsteld te beoordelen hoe een vierjarige zijn inkomen zou hebben ontwikkeld en wat zijn carrièreperspectieven zouden zijn geweest. Neem een benadeelde zoals hij is, aldus Van Dijck, en beoordeel wat
er nu nog mogelijk is. Het referentiekader is niet iemand
in het verleden of een hypothetische situatie zonder het
ongeval. Het perspectief is daarentegen hoe iemand in
de toekomst nog kan worden.

Denken in vermogens
“Dit raakt ook de tweede oplossing”, voerde Van Dijck
aan, “namelijk het loslaten van het financiële perspectief.
We moeten misschien niet meer denken in vermogen,
maar in vermogens. Niet alleen kijken wat de financiële
impact voor iemand is, maar veel meer kijken vanuit het
oogpunt van capaciteiten. Wat kan iemand nog? Wat wil
iemand nog? Wat is belangrijk voor dit slachtoffer? Misschien, heel misschien, levert dat uiteindelijk ook nog
lagere schadevergoedingen op. Het komt er dus op neer
dat je gaat vergelijken, niet alleen met de financiële toestand zoals die zou zijn geweest, maar ook met de capaciteiten die men nog heeft of voor de persoon in kwestie

De visie van Gijs van Dijck zou een uitkomst zijn geweest
voor Gerda van ’t Land. Een meer toekomstgerichte blik
in de letselschaderegeling en een betere begeleiding bij
de keuzes die daarin moeten worden gemaakt, zouden
voor haar – zeker op latere leeftijd – het leven minder
moeilijk hebben gemaakt. Van ’t Land vertelde op de PIV
Jaarconferentie het indrukwekkende verhaal over het
ongeluk dat haar overkwam, op welke wijze zij daarmee
is omgegaan en hoe ze daar op terugkijkt nu zij ouder is
geworden. Zij kwam 43 jaar geleden, als veertienjarige,
met haar fiets onder een vrachtauto terecht, waarbij zij
een gecompliceerde breuk van haar ruggengraat opliep en daarna uiteindelijk met een dwarslaesie in een
rolstoel terechtkwam. Haar leven sindsdien heeft in het
teken gestaan van de onontkoombare afhankelijkheid
vanwege haar letsel, die zij echter op alle mogelijke manieren tot onafhankelijkheid heeft weten om te zetten. Zij
maakte haar school af, ging aan de slag bij een reisbureau
en leidde zo veel mogelijk het leven zoals andere jonge
vrouwen dat doen, inclusief het maken van verre reizen.
Van haar schade-uitkering kocht ze een aangepaste auto,
die ze wellicht ook met andere uitkeringen had kunnen
financieren, maar ze gaf er de voorkeur aan onafhankelijk te zijn van welke instantie dan ook. Ze heeft haar hele
leven een enorme bewijsdrang aan de dag gelegd, die
haar uiteindelijk, dertien jaar geleden, zover bracht dat
ze haar eigen reisbureau kon beginnen. Met dit reisbureau, Landstede Buitengewoon Reizen in Zwolle, biedt
Gerda van ’t Land reizen aan in heel de wereld, met name
voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. Eerder dit jaar
won zij de Vakantie Award 2017 in de categorie aangepaste vakanties. Toch is haar leven niet gemakkelijk, vanzelfsprekend niet, en hoe ouder ze wordt, hoe moeilijker
het haar soms valt.

Veerkracht
Zo moest enige tijd geleden een van haar nieren worden
verwijderd, maar ook daarvan herstelde zij weer. “En elke
keer als die veerkracht er weer is”, zo vertelde zij, “denk ik:
wat nu als die veerkracht niet meer terugkomt? Ik moet
daar niet aan denken. Maar goed, ik word ouder en ouder, misschien ook wel ietsjes wijzer, en ik denk daarom
dat ik sommige dingen die ik vroeger heb gedaan, nu niet
meer zo zou hebben gedaan. Hoe lang kan ik nog door?
Is hard werken ongezond? Nee, ik denk het absoluut niet.
www.schade-magazine.nl
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Erik Scherder

Ik zal er iets meer rustmomenten en iets meer balans in
aanbrengen, want ik hoef niet meer te leven alsof het ervan afhangt en wil toch wel heel erg graag in de tachtig
worden. Maar ik heb geen keuze, want ik kan en wil niet
naar een uitkering op bijstandniveau terugvallen. Dat
vind ik wel lastig. Met die wetenschap van nu zou ik het
destijds, toen de schade werd geregeld, anders hebben
aangepakt en meer begeleiding hebben gewild. Daarom
wil ik jullie graag meegeven dat je voor jonge mensen die
een ongeval hebben gehad, niet meteen in het eerste jaar
de schadeafwikkeling helemaal moet afronden. Blijf die
mensen monitoren, een leven lang, al weet ik niet of dat
überhaupt wel kan.”

Gedrag in het verkeer
Het verhaal van Gerda van ’t Land benadrukte nog eens
dat veiligheid voorop, het thema van de dag, vooral in
het verkeer van belang is. Het gedrag van mensen in het
verkeer, en dan met name ook de verandering van dat
gedrag, is het werkterrein van de verkeerspsycholoog.
Dr. Gerard Tertoolen is verkeerspsycholoog en betoogde
op de PIV Jaarconferentie dat gedragsverandering in het
verkeer heel lastig is te bewerkstelligen. Dat heeft volgens hem vier oorzaken: zelfoverschatting (illusoire superioriteit), verliesaversie (men wil geen afstand van de
auto doen), externe attributie (men kijkt meer naar het
verkeersgedrag van een ander dan naar het eigen verkeersgedrag) en de slachtofferrol (men houdt anderen
volledig aansprakelijk voor het eigen falen). Om effectieve gedragsverandering mogelijk te maken, zijn vijf aangrijpingspunten van belang: landscaping, feedback, uitvoerbare actieplannen, self-persuasion en touchpoints.

Vermijd afleiding
“Landscaping is nogal lastig in dit verband”, lichtte Tertoolen toe. “Het gaat erom dat de omgeving zo wordt ingericht dat het gewenste gedrag min of meer vanzelfsprekend wordt. In het geval van verkeersgedrag heeft dit op
het echte landschap betrekking, dus op de weg, de bermen, de bomen langs de weg enzovoort, maar het begrip
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is breder. Neem de auto zelf, die tweehonderd kilometer
per uur kan, maar waarom eigenlijk? We mogen nergens
zo hard. Idealiter zou de auto niet harder dan honderddertig kilometer per uur moeten kunnen, want dan is het
probleem van te hard rijden getackeld. Ook zou het niet
mogelijk moeten zijn om in de auto telefoontjes te krijgen, want die leiden verschrikkelijk af en afleiding is de
belangrijkste oorzaak van het ontstaan van ongelukken.
Dus ook in die zin is het ‘landschap’ heel slecht ingericht.
Voor gedragsverandering is het vervolgens heel belangrijk dat mensen feedback krijgen, zodat ze weten waar ze
mee bezig zijn en wat dat oplevert. Vooral overheden zijn
er heel goed in mensen iets te laten doen, zonder daar
de resultaten of de gevolgen van te laten zien. Toch is dat
essentieel om uiteindelijk tot nieuw gedrag te komen.
Hetzelfde geldt voor uitvoerbare actieplannen. Gedragsverandering is gedoemd te mislukken als de dingen die je
van mensen vraagt, niet goed mogelijk zijn.”

Totale miskleun
“Dan self-persuasion”, vervolgde Tertoolen. “We proberen graag mensen van iets te overtuigen waar ze in eerste
instantie niet voor openstaan, door hun een boodschap
mee te geven en dan maar op hen in te praten, maar veel
beter kun je mensen zichzelf van een bepaalde boodschap laten overtuigen. We hebben bijvoorbeeld een
experiment gedaan waarin we jongeren die zonder rijbewijs op een brommer reden, vroegen na te denken over
de positieve en negatieve aspecten daarvan. Vervolgens
moesten ze de negatieve aspecten in een voordracht
voor een grote groep andere jongeren verwerken. Na afloop konden we meten dat hun attitude echt was opgeschoven en dat ze het onverstandig vonden om zonder
een rijbewijs op een brommer te rijden. Zo laat je mensen – zonder een belerend vingertje – zichzelf overtuigen.
Tot slot zijn de touchpoints heel belangrijk, dus op welk
moment en hoe geef je een bepaalde boodschap. In het
algemeen wordt daar te weinig over nagedacht. Neem
bijvoorbeeld de campagne ‘Onderweg ben je offline’. Die
borden langs de kant van de weg hebben als enige effect
dat je op je telefoon gaat kijken, omdat je eraan wordt
herinnerd dat je al een tijdje niet hebt gekeken. Zo’n
boodschap heeft misschien zin voordat je vertrekt, maar
eenmaal op weg werkt het averechts. Die campagne is
daarom een totale miskleun. Op al deze punten – landscaping, feedback, uitvoerbare actieplannen, self-persuasion en touchpoints – moeten we proberen het beter te
doen. Vaak is dat een gevecht tegen de bierkaai, maar het
is wel degelijk noodzakelijk.”

Het brein na een trauma
De slotpresentatie van de PIV Jaarconferentie, na het
deelprogramma van zeven parallelsessies, werd verzorgd
door prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische neuropsychologie aan de Vrij Universiteit. Enthousiast en met

personenschade
veel humor gaf hij 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 beter signalen overkomen. Die kwaliteit gaat overigens niet
gelijk op met de hoeveelheid witte stof. Autisme bijvoorbeeld laat zich in de hersenen herkennen door een opeenhoping daarvan, 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 autistische kinderen.

Frontale lob
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 functies, 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 –

Tom van ‘t Hek en Gerard Tertoolen

veel psychische en fysieke activiteit wordt verricht. Erik
Scherder betoogde dat ook gemotiveerdheid een hersenfunctie is en als die gemotiveerdheid afneemt door
een geringe activiteit, vanwege een letsel, dan kan een
slachtoffer daar moeilijk op worden afgerekend. In zijn
presentatie behandelde Scherder nog diverse gevolgen
van letsels voor het functioneren van de hersenen en
hersenaandoeningen. Overheersend was zijn advies om
elke dag minstens drie kwartier stevig te gaan wandelen,
om zo achteruitgang in de capaciteit van de hersenen te
voorkomen. Na een lange dag luisteren naar boeiende
inleidingen en nuttige workshops, was dit geenszins een
slecht advies. <

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
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U kunt bij ons

bij brand- en

365 dagen

waterschade?

per jaar en

Bel Corocor!
0800 267 6 267

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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Ingrid van Heteren:

“Durf te doen,
durf te vragen”
eerste kennismaking met de schadebranche. Daarna
heb ik bij RGN Vrolijk gewerkt en ook bij Siermans, waar
ik op de werkvloer veel heb geleerd. Bij RGN heb ik mijn
partner Gerard leren kennen. Op een gegeven moment
zeiden we tegen elkaar: hard werken is leuk, maar hard
werken als je het voor jezelf doet is nog leuker. Zo gezegd,
zo gedaan, en vijf jaar geleden in eerste instantie begonnen vanuit huis, in onze flat in Rotterdam-Zuid, met balkon en berging als opslag en werkplaats…dat was al heel
snel te klein.”

Verhuizingen

Ingrid van Heteren (47) is een onderneemster van het zuiverste water, die er
echter geenszins voor terugschrikt om zo nodig zelf vieze handen te krijgen.
Zij is directeur eigenaar van IG Onderhoud en IG Diensten. De I staat voor
Ingrid, de G voor haar levenspartner Gerard de Kok (58). Het bedrijf bestaat
in 2017 vijf jaar en heeft een sterke groei doorgemaakt.

Ik haal ook voor
moeilijk en vies
werk mijn neus
niet op

Het is niet voor het eerst dat ze een bedrijf weet op te
zetten. Zij deed dat eerst op geheel ander vlak; ze was
namelijk eigenaar van twee goed lopende winkels (in
Den Haag en Leiden) in science fiction artikelen, met
verzamelaars uit geheel Nederland en van daarbuiten
die haar winkels wisten te vinden. “Ik heb in die branche
erg goede jaren meegemaakt. Maar op gegeven moment
werd het moeilijker. Internethandel in dergelijke artikelen
kwam op. En in 200 werd de euro ingevoerd. Mensen hadden niet direct feeling met de nieuwe munt; hadden voor
het gevoel ineens minder te besteden. Waar men dan het
eerst op bezuinigt zijn luxe-artikelen, en dat zijn verzamelaarsobjecten.
Nadat ik in 2006 de laatste winkel heb verkocht ben ik in
loondienst gegaan, voor een kantoorbaan bij Belfor op
het toenmalige kantoor in Zoeterwoude. Dat was mijn
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De zoektocht naar een betaalbaar huurhuis met flinke
schuur bracht geboren Aalsmeerse Ingrid (“In de bloemenkwekerswereld zijn we gewend erg vroeg op te staan
en lange dagen te maken; dat is in wat ik nu doe niet
anders”) en geboren Rotterdammer Gerard in NoordBrabant. In Etten-Leur huurde het tweetal een huis met
een schuur van 60m2. Maar ook deze ruimte was al snel te
klein door de groeiende opdrachtenstroom. De volgende
bestemming was drie jaar geleden Bosschenhoofd, een
dorpje onder de rook van de plaats Oudenbosch. In Bosschenhoofd werd een woning betrokken, met drie percelen verder een vrijstaande loods van 140m2. De groei
bleef voorspoedig, waardoor anderhalf jaar geleden zakelijk opnieuw werd verhuisd, ditmaal naar een loods die
‘op de groei’ is, te weten met een oppervlakte van 900
m2, plus een buitenterrein van 150m2. “Hier gaan we niet
meer weg”, zegt Ingrid van Heteren. “Groter worden, was
de eerste jaren ons doel, om zodoende zelfstandig meer
aan te kunnen. We hebben nu een adequate schaalgrootte en we beschikken nu onder meer over onze eigen droogruimte en ozonruimte en over ruim voldoende
eigen materieel. Dat verhoogt je slagvaardigheid en snelheid als je wordt ingezet bij een calamiteit. We hebben
inmiddels vier eigen wagens rijden, die echter niet allemaal zijn beletterd met onze eigen bedrijfsgegevens. We
worden namelijk ook door grotere reconditioneringsbedrijven ingezet, bijvoorbeeld als deze dienen op te schalen of als men vanuit hun locatie niet binnen de vereiste
tijd met materieel ter plekke kan zijn maar wij door onze
locatie in Noord-Brabant wel. Dan is het voor het bedrijf
dat ons inschakelt prettig, dat wij dan met een ‘blanco’
bus komen voorrijden.”

recondi t ionerin g
Kitty van Heteren

Werkzaamheden
De kern van de omzet van IG wordt behaald uit reconditionering, waaronder eerste bereddering na calamiteiten en opvolgend herstellen van de opstal (woning, bedrijfspand) na brand/waterschade, drogers plaatsen, en
beredderen van inboedels en benodigde specialistische
reiniging. Daarnaast worden normale onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals schilderwerk, gevelreiniging, periodiek onderhoud. Ook schoonmaakdiensten
worden geleverd.
Tevens is er in het nieuwe pand ruimte genoeg om inboedels op te slaan. Door de contacten die in de afgelopen
jaren met de gemeenten in de omgeving zijn ontstaan,
wordt het bedrijf tegenwoordig ook ingeschakeld voor
het opruimen van door de instanties opgerolde illegale
hennepplantages (“Die worden in Noord-Brabant met
enige regelmaat ontmanteld”). Ook bij gevallen van zelfdoding wordt IG als gespecialiseerd bedrijf ingezet door
de instanties.

Vrouw doorgaans in het voordeel
Het basisteam van IG Onderhoud en IG Diensten bestaat
naast Ingrid van Heteren en Gerard de Kok uit zwager Roy
de Kok. Bovendien ondersteunt zus Kitty van Heteren
(52) enkele dagen per maand op kantoor of vanuit huis.
Inmiddels is een groot netwerk van gespecialiseerde
krachten opgebouwd, die met enige regelmaat worden
ingezet. Ingrid van Heteren doet de boekhouding, de
planning, de commercie, maar evenzeer de werkvoorbereiding en de uitvoering. “Daarbij is het veelal een voordeel dat je vrouw bent; bij een brand of waterschade is
het doorgaans de vrouw die emotioneel meer betrokken is bij het wel en wee aan huis en inboedel. Vrouwen onderling begrijpen elkaar dan toch beter, denk ik.
Als ik kleding mee moet nemen om schoon te maken
en er zitten ‘babykleertjes van vroeger bij’, doe ik die in
een apart doosje, zorg ik ervoor en maak ik duidelijk dat
die extra aandacht zullen krijgen. Als ik meubels weer
op hun plaats zet in een kamer, zet ik deze niet zomaar
neer, maar probeer ik het gezellig te maken. Een kleedje
neer te leggen, een vaasje op een tafel te zetten, het een
beetje leefbaar maken. Dat komt gewoon beter thuis na

Ingrid van Heteren

een schade. Het gros van de mannen heeft wat dit betreft
minder invoelingsvermogen.” Ingrid van Heteren heeft
ook wel eens tegenwerking ondervonden. “Ik kwam
schade aan laminaat opnemen; dat moest eruit, kwam ik
in het bijzijn van de man des huizes tot de conclusie. De
volgende dag zouden we dat komen doen, sprak ik af. Ik
belde de volgende dag opnieuw aan. ‘Wat komt u doen?’,
was zijn vraag. ‘Het parket verwijderen.’ ‘Echt niet, dat is
mannenwerk.’ Ik kon praten wat ik wilde, maar kwam er
niet meer in bij deze man.”

Bij een brand of
waterschade is
het doorgaans de
vrouw die
emotioneel meer
betrokken is bij
het wel en wee
aan huis en
inboedel

Vet en drek
“Daar staat tegenover dat het ook voorkomt, dat ik
juist extra waardering krijg van mannen dat ik ook voor
moeilijk en of vies werk mijn neus niet ophaal. Zo was
ik onlangs met Gerard en Roy bij een studenten caférestaurant, waar in de kruipkelder een rioleringsbuis was
afgebroken. Gerard noch Roy kon door het kleine luik en
de smalle doorgang op de goede plek in de kruipkelder
komen, met daarin natuurlijk de nodige derrie en resten
frituurvet. Ik had nog niet eerder in mijn leven een rioolbuis gefikst. We hebben boven- en ondergronds via telefoon met beeld en woord gecommuniceerd en op basis
van de instructies heb ik de reparatie kunnen voltooien.
De cafébaas was daar erg blij mee en dat liet hij toen ik
mijn hoofd weer uit het luik stak ook duidelijk blijken.
Het is fijn als mensen je de credits geven die je verdient;
je doet dit werk namelijk niet alleen om je brood te verdienen, maar zeker ook om andere mensen te kunnen
helpen. Ik vind het daarom ook een stimulans als we op
review-sites een goede beoordeling krijgen. Bovendien
kunnen klanten op onze site (www.IG-Diensten.nl) een
reactie zetten. Ook als die eens negatief is - komt gelukkig bijna niet voor - laten we die staan, maar gaan we wel
in gesprek met de klant om te kijken of we hem of haar
alsnog tot een tevreden klant kunnen maken.”
Tot slot het groei-recept van onderneemster Ingrid van
Heteren: “Wees niet bang om…je handen uit de mouwen
te steken, om te doen, om te vragen als je iets niet weet,
om naar werk te vragen als je het ergens ziet liggen, om
door te zetten ook als het even tegenzit” <
www.schade-magazine.nl
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Professionals in schadeherstel bij brand- en waterschade
Gespecialiseerd in het beredderen, reiniGen en herstellen.

U heeft brandschade?
Guliker is specialist in het reinigen van inboedel, inventaris, goederen (bedrijfsmatig) en opstallen die vervuild zijn
door brand bij particulieren of bedrijven. Naast het beredderen, zorgt Guliker ook voor ontgeuring, reiniging en
herstel.

Eerste hulp
bij inbraakschade

Wij beredderen
uw spullen

Gevelreiniging
en -onderhoud

Herstel, renovatie
en onderhoud

Bij een inbraak is
er vaak sprake van
materiële schade. Een
ontzette deur, een geforceerd slot, een ingeslagen ruit?… Guliker is
de partij die u dag en
nacht kan inschakelen
voor snelle hulp.

Bereddering, eigenlijk
de eerste spoedeisende
hulp, bij schade door
brand, water of inbraak
bestaat uit het nemen
van schade beperkende
maatregelen direct na
de calamiteit.

Vervuiling van gevels,
zoals roetvervuiling na
een brand, atmosferische vervuilingen of
verf/graffiti, vraagt om
een deskundige reiniging en een blijvende
oplossing.

Schade of veroudering van opstal en/
of inboedel hoeft niet
blijvend te zijn. Guliker
heeft gespecialiseerde
medewerkers voor al
uw herstel-, renovatieof onderhoudswerk.

Ontruimingen
Guliker Bv kunt u
ook inschakelen voor
ontruimingen en
reinigen van woningen.
Zoals na het overlijden
van de bewoner(s) of
bij ernstig vervuilde
woningen.

U heeft waterschade?
Guliker richt zich niet alleen op direct zichtbare waterschade, maar kijkt verder. Waterschade door lekkage of bluswater (na brand) vereist immers een grondige aanpak. Niet alleen vanwege de overlast, maar juist omdat waterschade kan
leiden tot vervolgschade.

Guliker B.V. Edisonstraat 18, 3861 NE Nijkerk, Telefoon 033 245 02 04, E-mail contact@guliker.nl, www.guliker.nl

24/7 bereikbaar: 033 245 02 04

a g enda
Dinsdag 9-05-2917
• Letselschade en Sociale Zekerheid, NIVRE 5 PE-punten,
Kerckebosch
Vrijdag 12-5-2017
• GOMA-symposium ‘Just trust’, De Letselschade Raad,
Theater Gooiland, Hilversum
Donderdag 18-5-2017
• NARIM Congres ‘RE-INVENT’, NARIM, Fokkerterminal,
Den Haag
• Big Data bij fraude en criminaaliteitsbestrijding, NIVRE 5
PE-punten, Uitgeverij Kerckebosch
Dinsdag 22-5-2017
• Complexe situaties in de letselschaderegeling, NIVRE
4 PE-punten | NOvA 4 PO-punten, Uitgeverij Kerckebosch
Dinsdag 23-5-2017
• Nationaal Congres Brandpreventie, Brandpreventie
Academy, De Oude Duikenburg, Echteld
Woensdag 24-5-2017
• Nationaal Congres Brandpreventie, Brandpreventie
Academy, De Oude Duikenburg, Echteld

schade b e d r i j v i g h e d e n
Verschoor & Bras neemt Marintec over
Marintec Expertise BV maakt sinds deze maand deel uit van V+B Holding BV in Rotterdam, de moedermaatschappij van Verschoor & Bras BV en Marinco Survey BV
(zie website 29-03-2017).

Vanbreda neemt Kettlitz Wulfse over
De Belgische verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits heeft twee overnames gedaan. In Nederland is Kettlitz Wulfse overgenomen, in eigen land Missinne
Verzekeringen (zie website 07-04-2017).

308 duizend Wft-beroepskwalificaties
Ruim 106 duizend personen in ons land hebben één of meer Wft-beroepskwalificaties. In totaal zijn er 308 duizend Wft-beroepskwalificaties. Daarvan is Basis de
meest voorkomende kwalificatie, gevolgd door Schadeverzekering particulier (zie
website 12-04-2017).

HDI en Crawford naar Feyenoord
Op uitnodiging van HDI hebben onlangs enkele ondersteunende medewerkers van het kantoor van Crawford
& Company een bezoek gebracht aan
een thuiswedstrijd van Feyenoord
(zie website 10-04-2017).

Woensdag 31-5-2017
• Whiplash en de beperkingenvraag, NIVRE 4 PE-punten |
NOvA 4 PO-punten, Uitgeverij Kerckebosch
Donderdag 1-6-2017
• Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen (art. 6:107 BW), NIVRE in aanvraag | NOvA 4 PO-punten,
Uitgeverij Kerckebosch
Vrijdag 9-6-2017
• Assurantie Hockey Toernooi, Young Insurance, HC
Leonidas, Rotterdam
Maandag 12-6-2017
• Beursborrel Allianz, VNAB, VNAB kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam
Dinsdag 13-6-2017
• Haringparty, Crawford & Company (Nederland) B.V.
• Aansprakelijkheid van de wegbeheerder, NIVRE 3 PEpunten | NOvA 3 PO-punten, Uitgeverij Kerckebosch
Zaterdag 17-6-2017 t/m zaterdag 24-7-2017
• 20 ste AssurMada, Stichting AssurMada, Vlissingen/Londen
Dinsdag 20-6-2017
• De aanpak van verzekeringsfraude, NIVRE 5 PE-punten,
Uitgeverij Kerckebosch
Donderdag 22-6-2017
• Productaansprakelijkheid, NIVRE 3 PE-punten | NOvA 3
PO-punten, Uitgeverij Kerckebosch
Dinsdag 27-6-2017
• am:innosurance, am:, Fort Voordorp, Groenekan
Donderdag 29-6-2017
• Summer BBQ 2017, Duurzaam Repareren, Bataviahaven,
Lelystad
Maandag 3-7-2017
• Beursborrel, VNAB, VNAB kennis- en ontmoetingscentrum,
Rotterdam

Volmacht cyber van Hiscox voor Hienfeld
Verzekeringsmaatschappij Hiscox heeft een volmacht voor Cyber en Data Risks
verleend aan Hienfeld Assuradeuren. Het is de eerste officiële volmacht die Hiscox
voor de cyberverzekering afgeeft (zie website 06-04-2017).

10 volmachten voor CVB
Tien verzekeringsmaatschappijen hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Centraal Volmachtbedrijf B.V. (CVB), dat begin dit jaar is opgericht. Het tiental is: Allianz, de Amersfoortse, Allianz Global Assistance, Amlin, a.s.r.,
Avéro Achmea, Bovémij, DAS, de Europese en Reaal. Verzekeraars die binnenkort
zullen volgen zijn ARAG, Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden. Mr. C.J. de Jong
was betrokken bij de opstelling van het ‘co-volmachtmodel’ (zie website 06-042017).

MCL Global nieuw label Cunningham Lindsey
Cunningham Lindsey Major & Complex Loss team zal verdergaan onder de naam
MCL Global. De 30 Nederlandse Major & Complex Loss medewerkers zijn onderdeel
van een wereldwijd team, dat uit 550 schade-experts, ingenieurs, accountants en
andere professionals bestaat (zie website 03-04-2017).

Automatiseerders bezoeken ambassade Estland
Leden van de Contactgroep Automatisering hebben een bezoek gebracht aan de
ambassade van Estland. Aanleiding hiervoor was de vergaande ontsluiting van
brongegevens voor onder meer financieel dienstverleners zoals die in Estland bestaat (zie website 03-04-2017).
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IG ONDERHOUD

IG DIENSTEN
BIJ CALAMITEITEN:
schoonmaak (zowel regulier als eenmalig); herstelwerk en gevelreiniging.
RECONDITIONERING BIJ WATERSCHADE EN BRANDSCHADE:
het leegruimen van uw woning; ontruimingen (zowel op afspraak als
Ad-hoc) en verhuizingen.
We kunnen uw woning of bedrijfspand ook verkoop of verhuur klaarmaken, denk aan bijvoorbeeld schilderen en behangen of de tuin opknappen en afvoeren van puin.
Daarnaast kunt u ons ook bellen voor bijzondere opdrachten,
zoals reiniging bij bijvoorbeeld zelfdoding of terugslag van uw riolering.
Wij beschikken over 900m2 bedrijfsruimte, waar ook mogelijkheden zijn
om uw inboedel tijdelijk of voor langere periode op te slaan.
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

IG ONDERHOUD zorgt en ontzorgt!

24/7 Calamiteitenservice
BEL: (06)

www.ig-diensten.nl

CALAMITEITEN

MUSEUMWACHT

M: (06) 475 92 406
E: Info@IGdiensten.nl

475 92 406

DOCUMENTENWACHT

Willeke Joostenstraat 40
4744 RR, Bosschenhoofd

RESTAURATIE

VOOR ALLES VAN WAARDE
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.
WWW.VANWAARDE.EU

BEHEER, RESTAURATIE EN CALAMITEITENONDERSTEUNING VOOR ALLES VAN WAARDE

schade b e d r i j v i g h e d e n
CED selecteert Postex

Verzekeringsvloer in WTC Rotterdam

CED gaat de verwerking en verzending van poststukken uitbesteden
aan Postex. Het cloudplatform van Postex is geselecteerd voor het uitfaseren van de interne printstraat en postkamer. In eerste instantie betreft
het circa 60.000 gelabelde poststukken per jaar (zie website 30-03-2017).

In het WTC Rotterdam is op de 20ste etage een verdieping ingericht
met uitsluitend assurantiebedrijven, waaronder mede-initiatiefnemer
Lloyd’s Netherlands Representative (zie verder website 22-03-2017).
De ‘insurance floor’ werd officieel geopend tijdens de Lloyd’s Benelux
Meet the Market dag (zie website 21-03-2017).

Assurantie Hockey Toernooi
Op vrijdag 9 juni vindt in Rotterdam op de velden van HC Leonidas het
Assurantie Hockey Toernooi (AHT) plaats. Het is voor het vijfde achtereenvolgende jaar dat netwerkclub Young Insurance dit ‘AHT nieuwe
stijl’ organiseert. Er kunnen zestien teams aan meedoen, van in de verzekeringsbranche werkzame hockeyers van alle leeftijden (zie website
05-04-2017). Organisatoren van het AHT van vroeger doen een oproep
voor deelname aan het Assurantie Golf Toernooi (zie website 06-042017).

Dashcam-beelden voor bewijsvoering
HEMA Verzekeringen heeft aangekondigd voortaan dashcam-beelden
te gaan gebruiken bij de bewijsvoering inzake de schuldvraag bij autoschade (zie website 08-03-2017).

Bij intermediair: slechts 17% bestuurders vrouw
In het intermediair is bijna 17% van de bestuurders een vrouw. Dat
percentage ligt aanzienlijk onder het percentage voor het mkb in het
geheel. Daar is het percentage vrouwelijke bestuurders ongeveer 35%
(zie website 08-03-2017).

Mobiele unit Stichting Salvage
Stichting Salvage heeft een
mobiele unit in gebruik genomen. Deze kan bij grotere
calamiteiten worden ingezet
als ruimte voor het te woord
staan van gedupeerden en
familieleden, het registreren
van schade, voor het kantoorwerk van de Salvagecoördinatoren ter plaatse en voor het overleg
met vertegenwoordigers van verzekeraars, gemeenten en dienstverlenende bedrijven (zie website 07-03-2017).

EMN Masterclass Verbod asbestdaken
Verzekering.nl neemt Gerust.nl over
Vergelijkingssite Verzekering.nl heeft de concurrerende website Gerust.
nl overgenomen van de Vergelijkverzekeringen groep (zie website 04-042017).

DEKRA Regres verder als ASA Legal Assist
DEKRA Regres gaat met ingang van aanstaande maandag verder onder
de naam ASA Legal Assist. Deze naamswijziging heeft te maken met samenvoeging van twee labels van DEKRA, waarvan de werkzaamheden
op veel vlakken overeenkomen (zie website 31-03-2017).

Start van Register Letselschade
Bij De Letselschade Raad is het Register Letselschade officieel van start
gegaan. Daarmee vervallen de Registers GBL en GOMA, alsook het Keurmerk Letselschade (zie website 20-03-2017).

Nh1816 kiest voor Duurzaam Herstel
Verzekeraar Nh1816 heeft het manifest van Duurzaam Schadeherstel ondertekend (zie website 17-03-2017).

V.l.n.r. Michel Achten (EMN), Annet van
Duijn
(Dirkzwager
advocaten en notarissen) en Derk Bruintjes
(EMN) verzorgden in
de Erasmus Universiteit Rotterdam een
interessante en zeer
goed bezochte Masterclass met als titel ‘Verbod op bezit asbestdaken in 2024: wat zijn de
gevolgen voor de verzekeringswereld?’
Onder meer kwam naar voren dat dit komende verbod eigenaren van
opstallen met asbestgolfplaatdaken mogelijk zal kunnen aanzetten tot
fraude en dat extra alertheid daarop geboden is. Verzekeraars kunnen
bij opstalpolissen (van gebouwen met asbest golfplaatdaken) kijken
welke clausules in het kader van deze problematiek mogelijk en zinnig
zijn ten aanzien van herbouw en herstel en afschrijving. In het volgende
nummer wordt nader ingegaan op de implicaties van dit verbod.
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Vrouwen in de
co-assurantiemarkt
Brand
De Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS), de Rotterdamse Beurs
Brand Club (RBBC) en Cobra1998 (stond aanvankelijk voor Co-assurantie
Brand Amsterdam). Drie brancheverenigingen binnen de co-assurantiemarkt Brand. Drie vrouwelijke bestuursleden die stevig in hun schoenen
staan en hun bestuursfunctie met verve en veel plezier volbrengen: Jacqueline Bolijn, penningmeester ABBS, Elsbeth Uleman, voorzitter Cobra1998,
en Martina Smit, voorzitter RBBC. De brancheverenigingen zijn opgericht
om leden werkzaam binnen de co-assurantiemarkt een plek te bieden waar
ze vakgenoten kunnen ontmoeten, kennis kunnen opdoen en delen.

De drie clubs zorgen voor een verbindende factor tussen
professionals binnen de co-assurantiemarkt: makelaars,
(her)verzekeraars, experts, taxateurs en advocaten. De
dames realiseren zich dat je een goede basis nodig hebt
om uiteindelijk tot een oplossing te komen voor de verzekerde. Dat is iets waar alle leden immers hun boterham
mee verdienen. Het is gemakkelijker om samen een zo
goed mogelijk product neer te zetten, als je iemand ooit
de hand hebt geschud. Ook als je ooit lijnrecht tegenover
elkaar komt te staan.

door Cindy van der Helm

Alle clubs organiseren ongeveer acht keer per jaar een
bijeenkomst voor hun leden. Meestal alleen, maar soms
ook gezamenlijk. ABBS brengt professionals samen die
werkzaam zijn in de regio Amsterdam, RBBC richt zich
op de Rotterdamse markt en Cobra1998 op de jonge vakgenoten. De gemiddelde leeftijd binnen Cobra1998 ligt
tussen de 30 en de 35 jaar. Lid worden kan tot 40 jaar.
Oudere vakgenoten of degenen met een leidinggevende
functie kunnen zich inschrijven bij een van de twee andere clubs of bij beide. Zowel ABBS als RBBC staan open
voor professionals met senioriteit en/of een leidinggevende positie. Opvallend is het uitzonderlijk hoge aantal
vrouwen bij Cobra; 40% van de leden is vrouw.

Jacqueline Bolijn

Jacqueline Bolijn is penningmeester van de ABBS en Branche Manager bij Delta Lloyd waar zij verantwoordelijk is
voor het acceptatiebeleid van de brandportefeuille van de co-assurantie- en de volmachtafdeling
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Jacqueline loopt al ruim 25 jaar in de branche rond, Elsbeth 15 jaar en Martina zo’n 10 jaar. Zitten in een wat
andere levensfase. En dat verschil merk je in de manier
waarop ze naar het vrouw-zijn in de markt kijken. Jacqueline geeft aan dat het eigenlijk alleen in het begin
van haar carrière lastig was om serieus genomen te worden. We hebben het over de jaren ‘90. Als vrouw was je
destijds per definitie iemands secretaresse. Geen enkele
vrouw aan de top. Makelaars wilden volgens Jacqueline
destijds ook liever met mannen om tafel, dan met vrou-

ver z ekeren

wen. Nu merkt zij dat het eigenlijk geen verschil meer
maakt of je man of vrouw bent. Dat het vrouw-zijn soms
zelfs zijn voordelen heeft.
“De markt bestaat over het algemeen nog steeds uit mannen. Ik doe niet méér zaken omdat ik vrouw ben, maar als
vrouw krijg je wel meer aandacht. Het gaat in de branche
om wat je kunt en hoe je je werk doet. In tegenstelling tot
de jaren ‘90 merk ik dat sommige makelaars het nu juist
fijn vinden om met mij zaken te doen. Misschien omdat ik
vrouw ben? Of omdat we over het algemeen goed samen
door een deur kunnen? Zeg het maar. Ik denk overigens
niet dat ik een ‘standaard’ vrouw ben. Ik kom uit een gezin
met alleen maar meiden en ben eerder als jongen dan als
meisje opgevoed. Vooral niet janken. Nu merk ik dat mijn
opvoeding zijn weerslag heeft gehad op de manier waarop ik denk. Op wie ik geworden ben.” Die opvoeding heeft
er ongetwijfeld ook voor gezorgd dat zij haar mannetje
staat. Inmiddels werkt Jacqueline als Branche Manager
bij Delta Lloyd en is verantwoordelijk voor het acceptatiebeleid van de brandportefeuille van de co-assurantieen de volmachtafdeling. Daarmee mede-bepaalt zij ook
indirect het resultaat. Ze stuurt weliswaar geen mensen
aan, maar heeft wel een deel van de taken van de teamleider tijdelijk op zich genomen.

Martina Smit
Ook Martina geeft aan dat het in het begin lastig was om
serieus genomen te worden. “Ik denk niet per se omdat
ik vrouw ben, maar omdat ik ook nog eens best jong was
toen ik als advocate aan de slag ging. Inmiddels speelt
dat niet meer. Ik werk nu ruim tien jaar als advocate en
heb laten zien dat ik het vak wel beheers. Grappig overigens, dat verhaal van Jacqueline, want heel toevallig
ben ik ook niet heel “soft” opgevoed. Wij waren met twee
meiden thuis en mijn vader wilde absoluut dat wij onszelf
konden redden. Mijn vader zei altijd: als een man om vis
vraagt, dan geef je hem geen vis maar een hengel zodat
hij zelf voor vis kan zorgen. Nou, mijn zusje en ik, wij kregen zo’n hengel. Toen vond ik dat soms vervelend, maar
nu ben ik hem er dankbaar voor.”
Martina werkt als advocaat bij MainportLawyers en is gespecialiseerd in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Ze houdt zich onder meer bezig met schades op
het gebied van property (brand- en waterschades, diefstal, etc.) en – daarmee samenhangende – aansprakelijkheidskwesties. Het belang van de verzekerde is altijd het
uitgangspunt. “In de advocatuur maakt het niet uit of je

Martina Smit, voorzitter van de RBBC, is advocaat bij MainportLawyers en gespecialiseerd in het verzekerings- en
aansprakelijkheidsrecht

man of vrouw bent. Je moet gewoon je werk goed doen.
In de advocatuur bestaat een redelijk gelijke verdeling
van mannen en vrouwen. In de beursbrandmarkt zit ik
wel midden in een mannenwereld. Ik vind de aansprakelijkheids- en brandpraktijk een mooi vakgebied. Steeds
weer iets nieuws, hoewel er wel trends te ontdekken zijn.
Een paar jaar geleden hadden we veel zaken over de
brandmeldinstallatie-clausule. Wat nu veel speelt is de
discussie over de voortaxatie versus de herstelkostenregeling en herbouwnota’s. Voorts komt de focus steeds
meer te liggen op compliance. Vooral de zorgplicht van
de tussenpersoon/makelaar is een gebied dat veel aandacht krijgt. ”

Elsbeth Uleman
Op de vraag wat Elsbeth van het vrouw-zijn in de markt
vindt, geeft zij aan een dubbel gevoel te hebben. “Persoonlijk zie ik het vrouw-zijn alleen maar als voordeel.
Ik heb nooit het gevoel gehad dat het iets negatiefs met

Valkuil dat ze
alles te goed
willen doen: de
perfecte
medewerker, de
perfecte moeder
en de perfecte
vrouw willen zijn
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Landelijke dekking
en internationale
samenwerking voor
expertises t.b.v.:
■ AANSPRAKELIJKHEID
■ CAR/EAR
■ PROPERTY
■ MARINE
■ TRANSPORT
■ PERSONENSCHADE

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

BosBoon Expertise Rotterdam
E info@bosboon.nl

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

BosBoon Expertise Amsterdam
BosBoon ETAS
T +31 (0)20 - 261 07 77
E info.amsterdam@bosboon.nl
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Kiezen tussen carrière en krijgen van
kinderen. Bedrijven mogen daar meer
open-minded in staan

zich meebracht. Alleen maar positiefs. Je valt op. En er
zijn mensen die eerder iets van een vrouw accepteren
dan van een man. Bepaalde eigenschappen zoals het
empathische horen bij het vrouw zijn. Dit kan niet passen
bij een bepaalde functie of rol. Zet dus een vrouw in als
dat handig is. Maar zet ook een man in als dat beter is.
Bij het vrouw-zijn hoort ook de keus van het wel of niet
kinderen krijgen. In het verleden is wel tegen mij gezegd
dat ik, om mijn functie te kunnen behouden, minimaal
vier dagen moest werken en dat een manager vijf dagen moet werken. Hierdoor kreeg ik toen wel het gevoel
te moeten kiezen tussen een carrière of het krijgen van
kinderen. Bedrijven mogen daar wat mij betreft nog meer
open-minded in staan en daar als werkgever flexibeler
mee omgaan voor zowel vrouwen als mannen. Inmiddels
werk ik vier dagen en ben moeder van een zoon maar
heb totaal niet het gevoel dat dit mijn carrière binnen
Swiss Re negatief beïnvloedt.”
Elsbeth werkt sinds 1 november vorig jaar bij Swiss Re
Corporate Solutions, een onderdeel van de Swiss Re
Group dat vijf jaar geleden is gestart in Nederland met
het “direct” verzekeren van nationale en internationale risico’s. Zij houdt zich bezig met het accepteren van brand
risico’s. Als enige vrouw binnen het property team zorgt
zij voor een uitstekende balans met haar verfrissende
manier van het benaderen van zaken. Vrouwen kijken
nu eenmaal vanuit een andere invalshoek. Daarnaast
kunnen mannen onderling de concurrentie met elkaar
aangaan. Ook op de andere lines of business is de “girl
power” goed vertegenwoordigd binnen het Nederlandse
Swiss Re kantoor.

Voorzitter van Cobra1998 Elsbeth Uleman is in het dagelijks leven acceptant brandrisico’s bij Swiss Re Corporate
Solutions

ling anders met elkaar om,” besluit Martina. “Mannen
vormen een front, wij doen dat niet voldoende. Vrouwen
hebben wel meer oog voor detail dan mannen. De valkuil kan ontstaan dat vrouwen zichzelf daarin verliezen
en het zich soms onnodig moeilijk maken. Dat ze alles te
goed willen doen: de perfecte medewerker, de perfecte
moeder en de perfecte vrouw willen zijn.”
Opmerkelijk, die verschillende zienswijze. Wie weet dat
Elsbeth en Martina net zo over de rol van de vrouw gaan
denken, als zij net zo lang in het wereldje rondlopen als
Jacqueline. <

Mannen versus vrouwen
Waar Jacqueline van mening is dat vrouwen elkaar juist
opzoeken, vinden Elsbeth en Martina dat vrouwen elkaar
meer mogen steunen. “Mannen en vrouwen gaan onder-

Als een man om vis vraagt, dan geef je hem geen vis
maar een hengel
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Advocatenkantoor met dozijn
vrouwen & nul mannen.
Toeval? Jazeker!

V.l.n.r. Suzanne Bordewijk, Laurien Dufour en Margje Benningen. Drie van de zes partners van Wij advocaten
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advocat uur

Een vrouwenadvocatenkantoor. Toeval? Dat is het zeker. Niet alleen toevallig dat de zes partners vrouw zijn, ook de zes medewerkers in loondienst zijn toevallig stuk voor stuk vrouw. Geen bewuste keuze dus, maar gewoon omdat zij de beste kandidaat
waren tijdens de sollicitatieprocedure.

door Cindy van der Helm

De zes partners hebben een gezamenlijk verleden als collega’s op de sectie aansprakelijkheidsrecht van een groot
advocatenkantoor. Toen het kantoor zich meer en meer
op het ondernemingsrecht ging richten, werd de sectie
aansprakelijkheidsrecht kleiner en waaierden de zes collega’s uit naar verschillende disciplines. Maar ze verloren
elkaar niet uit het oog. Tijdens een gezamenlijk etentje
in juni 2010 ontstond het idee om samen een advocatenkantoor op te richten. Gewoon, omdat ze allen weer
terug wilden naar hun oude vakgebied en kansen zagen:
verzekeraars hadden behoefte aan een advocatenkantoor met korte lijnen waarmee ze snel konden schakelen.
Op 1 februari 2011 opende WIJ advocaten Amsterdam
zijn deuren aan het IJ. Met ieder toch wel zo’n kleine 20
jaar ervaring zijn de dames van WIJ advocaten gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Daarbinnen heeft iedere advocaat haar eigen expertise, zoals
letselschade, beroepsaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, tuchtrecht, Brand/CAR, AvB zaakschade
en verzekeringsrecht. Eigenlijk is iedere specialisatie wel
vertegenwoordigd, behalve transport. Het kantoor werkt
voor verzekeringsmaatschappijen, expertisebureaus,
tussenpersonen en grote bedrijven met een hoog eigen
risico of die captives hebben.

Vrouwenkantoor
Suzanne Bordewijk, een van de zes partners, over de
start: “Zes jaar geleden begonnen we met niets. We hadden geen rijke of invloedrijke vriendjes, geen zaken, wel
een dikke hypotheek én ons netwerk. Het bleek een
kwestie van gunnen. Binnen twee jaar na de start namen
we ons eerste personeelslid aan en na vier jaar verhuisden we naar een groter kantoor, ook aan het IJ. Ons team
telt inmiddels negen vrouwelijke advocaten en drie dames in de ondersteuning. Soms krijg ik de indruk dat men
denkt: alleen vrouwen? Gaat dat wel goed? We zijn nu al
zes jaar bij elkaar. Er is nog geen partner vertrokken. Bij
de meeste kantoren is dat wel anders. We bespreken veel
met elkaar en nemen zelfs alle belangrijke beslissingen
samen. Ook wel bijzonder. Als ik vertel dat ook mannen
kunnen solliciteren, is het meest wonderlijke wat ik eens
te horen kreeg: Wel sneu voor de eerste man die jullie
gaan aannemen. Misschien moet je er wel twee tegelijkertijd aannemen.“
Zo bijzonder als anderen het vrouwenkantoor vinden, zo
gewoon vinden de dames het. Partner Margje Benningen

vindt dat er geen wezenlijk verschil is. “Ik merk daarentegen dat cliënten wél graag met vrouwelijke advocaten
werken. En waarom, zou je denken. Wellicht omdat we
preciezer en nauwkeuriger werken? Een vrouw is immers
veelal meer van de details dan een man. Daarnaast merken ze wellicht dat we met veel passie ons vak bedrijven?
Wij vinden ons werk echt leuk. Dat merk je tijdens de
lunch. Iedere lunch weer raken we met elkaar in discussie
over elkaars zaken. Ook dat zal bijdragen aan de dienstverlening. Je houdt elkaar immers scherp.”

Kosten en snelheid
De meeste advocatenkantoren werken met twee of drie
man op een dossier: partner, medewerker en stagiair.
Binnen WIJ advocaten is dat anders geregeld. Je hebt
weinig hiërarchie en iedere advocaat werkt zelfstandig
op een zaak. “Je krijg dus één ervaren advocaat,” aldus
partner Laurien Dufour. “Wel lezen we alle advies- en
processtukken van elkaar door. Die kosten brengen we
niet in rekening. We willen kwaliteit leveren en dat kan
op deze manier. Het meelezen heeft daarnaast nog een
ander duidelijk voordeel. Als er tijdens iemands vakantie
een vraag komt over een zaak kan degene die meegelezen heeft inspringen.”
www.schade-magazine.nl
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advocat uur

Per zaak worden de gemaakte uren en bijbehorende kosten bovendien nauwlettend in de gaten gehouden. De
kosten moeten wel in verhouding staan tot de claim, vinden de partners. Zo maken ze bovendien meetbaar wat
ze beloven: de kwaliteit van een groot kantoor en de snelheid en tarieven van een klein kantoor. Door iedere zaak
te monitoren kan je ook nog eens goed zien hoe lang
een zaak al loopt. Een zaak mag niet te lang lopen, zeker
niet in de verzekeringswereld. “Wij zijn ons ervan bewust
dat een verzekeraar voor elke zaak een reservering moet
aanhouden,” legt Margje uit. “Alleen al daarom hebben
zij baat bij een snelle afwikkeling. We wegen altijd af of
het belang van een zaak opweegt tegen de kosten. Of het
zin heeft om door te gaan. Ons doel is het dossier zo snel
mogelijk het archief in te krijgen. Soms kan het niet snel,
dan is het belang te groot om te schikken. Gelukkig hoeft
geen van ons per se die overwinning op haar naam. Daarin onderscheiden we ons misschien ook wel van mannen. Het gaat ons om de oplossing, in combinatie met
het belang van onze klant. Als die gebaat is bij snelheid,
omdat hem dat geld scheelt, dan stellen we een schikking voor. Daar zijn wij niet te trots voor.”

Tendens
“We zien een forse toename van het aantal claims tegen
assurantietussenpersonen,” besluit Laurien. “Zo zouden
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ze hun klanten niet gewaarschuwd hebben tegen onderverzekering, ze zouden hen niet gewezen hebben op verzekeringen die mee afgesloten hadden kunnen worden.
Ze zouden niet op clausules gewezen hebben en ga zo
maar door. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar
van de tussenpersoon brengt de zaak bij ons aan. Er is
dan vaak al veel gecorrespondeerd tussen de tussenpersoon en de klant en de verzekeraar en de klant. Dan staan
de hakken al diep in het zand. Als buitenstaander kunnen
we de zaak soms wel buiten de rechter tot een oplossing
brengen door uit te leggen aan de hand van de stukken in
het dossier wat er wanneer waarom is gebeurd ten tijde
van de advisering door de tussenpersoon. Soms echter
heeft de klant al zulke hoge verwachtingen van zijn claim
tegen zijn voormalige tussenpersoon dat een schikking
niet mogelijk is. Wat wij voor zo’n tussenpersoon en verzekeraar dan nog kunnen doen (naast het voeren van de
procedure) is uitleggen wat hij een volgende keer zou
kunnen doen om te voorkomen dat hij weer een dergelijke claim krijgt. Want hoe minder claims hij krijgt, des
te minder vaak hij aanklopt bij zijn verzekeraar. En wij
maken onze cliënt het meest blij als hij ons geen nieuwe
claims hoeft te sturen. Over werk maken wij ons geen
zorgen. Tevreden klanten komen altijd terug, als ze
geen claims meer hebben, dan met ander verzekeringswerk.” <

e x per t ise

Empathie noodzakelijk
in de kunstexpertise
Schade-experts hebben niet zelden overleg met gedupeerden die het moeilijk hebben of zelfs ten einde raad zijn. Zeker is dit
het geval wanneer die gedupeerden bijvoorbeeld door brand, water of diefstal een bijzonder object ernstig beschadigd weten of
zelfs helemaal zijn kwijtgeraakt. “Bij kunst en juwelen, maar evengoed bij oude, bijzondere muziekinstrumenten, zit de emotie
vaak heel diep. Van ons vraagt dat de nodige empathie. Wat voor ons routine is, kan voor gedupeerden dramatisch zijn.” Aldus
drs. Marc Tilro NIVRE-re, Expert Major & Complex Loss in het team Property – Special Risks bij Cunningham Lindsey.

Marc Tilro is aan de Universiteit Utrecht als kunsthistoricus opgeleid. Hij was onder meer werkzaam bij Christie’s
in Amsterdam en als gastconservator bij het Centraal Museum in Utrecht. Sinds 1996 werkt hij als kunstexpert bij
Cunningham Lindsey, waar hij samen met zijn collega’s
Sanne Wilms en Maarten Kok, de éminence grise van het
vak, het team Special Risks vormt. “Kunstexpert is een
prachtig en interessant vak”, zegt hij. “Anders had ik het
nooit zo lang volgehouden!”

Katalysator
Tilro en zijn collega’s doen onderzoek naar de oorzaak
van schades en beoordelen de omvang ervan. Het gaat
om schades aan een amalgaam van bijzondere objecten zoals kunstwerken, antiek, kostbaarheden, juwelen,
diamanten, bijzondere muziekinstrumenten, enzovoort.
Opdrachtgevers zijn nationale en internationale kunstverzekeraars en de verzekeringsmakelaars die voor hun
cliënten polissen bij deze verzekeraars hebben afgesloten. Die cliënten zijn de verzekerden en in geval van
schade dus de claimanten. Daarbij gaat het dan om het
hele bereik van particulieren, collectioneurs, musea,
galerieën, kunsthandels en bedrijven met omvangrijke
collecties. “Wij zijn in geval van schade als het ware de
katalysator tussen de betrokkenen”, zegt Marc Tilro. “Het
is onze taak om schadeclaims tot ieders tevredenheid op
te lossen en af te wikkelen.” We veronderstellen dat de
genoemde cliënten allen bijzonder voorzichtig met hun
verzekerde voorwerpen zullen omgaan. Valt de schade
daardoor mee?

Discussies
“Dat is zeker waar”, zegt Tilro. “Maar we zouden er niet
zijn als er toch niet het een en ander misgaat. Het gaat
dan met name over van buiten komend onheil, dus
brand- en waterschade, maar we hebben natuurlijk ook

met diefstal, beroving, fraude en transport te maken. Van
ons wordt verwacht dat we allereerst de schadeoorzaak
onderzoeken. Vervolgens beoordelen we, als het object
beschadigd maar nog aanwezig is, of het in het belang
van het object, de eigenaar en de verzekeraar is om
het te laten restaureren. Restauratie moet zinvol
en uiteraard economisch verantwoord zijn.” Leidt
emotionele betrokkenheid niet snel tot discussies
over de waarde en een eventuele waardevermindering? “Over het algemeen niet”, aldus Tilro, “als
je maar weet waarover je praat. Zeker als het hedendaagse kunst is, moeten we goed op de hoogte
zijn. En vervolgens is het onze functie om dat naar
de verzekeraar te vertalen.”

Relatieve rust
Marc Tilro en zijn collega’s hebben genoeg
werk, maar constateren niettemin een
periode van relatieve rust. De laatste zeer grote schades waren bijvoorbeeld de brand in de Elleboogkerk in Amersfoort in 2007
waarbij de collectie werken van
Armando verloren ging, de
diefstal van bronzen beelden uit de tuin van het Singer Museum in Laren ook
in 2007 en de roof van
zeven werken uit de
Kunsthal in Rotterdam
in 2012. Mag uit deze relatieve rust worden afgeleid dat preventie succesvol is? “Absoluut”, zegt Marc
Tilro beslist. “Preventie loont
te allen tijde!” <
www.schade-magazine.nl
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Contra-expert groeit al vijf jaar door warme acquisitie

Klant krijgt geen nota,
wél verzoek om
aanbeveling
HBS bestaat als dit nummer van Schade Magazine in de brievenbus ligt vijf
jaar. Om precies te zijn, op 1 mei 2012 werd het bedrijf opgericht. Het doet
wellicht vermoeden dat, zoals in deze branche gebruikelijk is, de naam een
afkorting is van achternamen van oprichters en of eigenaars. Niets is minder waar. Dit bedrijf werd vijf jaar geleden opgericht door twee mannen met
toen 37 respectievelijk 25 jaar ervaring in het taxatie- en contra-expertisevak, opgedaan bij Troostwijk. Jaap Oostdijck en Jan Vermijs gaven hun bedrijf de naam waar het voor staat: Hulp Bij Schade.

Oostdijck (68) en Vermijs (53) werden gevormd in genoemd gerenommeerde Amsterdamse bedrijf dat zich
zowel bezighield met veilingen als met taxaties en (contra)expertises. Dan leer je de fijne kneepjes van het vak
en het spel heel goed kennen. Voor Vermijs was het vijf
jaar geleden een moment van “als ik nu niet voor mezelf
begin, dan is het er in mijn loopbaan te laat voor”. Jaap
Oostdijck - die ook veel ervaring op het gebied van bouwkundige expertise heeft - wilde zijn collega daarin graag
steunen; heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt, maar - dat zijn de voordelen van het zelfstandig
ondernemerschap - werkt nog naar hartenlust mee. HBS
bestaat uit twee bedrijven, HBS Expertises en HBS Taxaties.

Uitbreiding
Het expertise-onderdeel houdt zich uitsluitend bezig met
contra-expertises en bestaat inmiddels inclusief de twee
oprichters uit zeven krachten. Eddy van Marum kwam
er ongeveer een jaar geleden bij en is geheel gespecialiseerd in contra-expertise op het gebied van de schades
door de gaswinning in Groningen. Op 1 februari trad Jacqueline van den Berg in dienst ter versterking van de binnendienst. Zij heeft ervaring in de branche opgedaan bij
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Jan Vermijs

Lengkeek, Laarman & De Hosson. Op 1 maart kwam Wim
Burggraaf het bedrijf versterken. Hij werkte hiervoor als
expert bij EMN en daarvoor als expert bij DEKRA Claims
and Expertise B.V. Voor Burggraaf is het voor het eerst dat
hij aan de contra-kant werkt, al kom je uiteraard als expert met enige regelmaat in contact met je contra-collega’s. Burggraaf voelt zich als een vis in het water aan zijn
nieuwe kant van de vijver.

Klant centraal of figurant?
“Het expertisewerk is steeds meer kostengedreven. Het
is gewoon niet mogelijk om één schade per dag te doen,
ook al zou een bepaalde complexe materie dat vereisen.
Er wordt gecalculeerd met tot wel acht schades per dag
en die voer je dan ook maar uit. Zo hard en zakelijk is
het, waarbij de expertisebedrijven ook eigenlijk niet anders kunnen, want zij staan op hun beurt onder druk van
verzekeraars. Zowel verzekeringsmaatschappijen als expertisebedrijven hebben te maken met een uiterst com-
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Wim Burggraaf

petitieve markt. Maar,” vraagt Burggraaf zich hardop af:
“Staat de klant centraal? Of is hij slechts een figurant. Het
moge duidelijk zijn dat de verzekeringsconsument zich
binnen al dit marktgeweld bevindt. Dat zal maken dat de
behoefte van een schadelijdende verzekerde aan contraexpertise toeneemt. Maar ook wat dit betreft moet de
klant oppassen, want hij kan mogelijk later een forse rekening van de in zijn opdracht ingeschakelde contra-expert krijgen, terwijl hij dacht dat dit voor rekening van de
verzekeraar zou zijn.” Jan Vermijs beaamt dit. “Verzekerden zijn bij een schade vaak niet op hun best. Ze hebben
geheel begrijpelijk te maken met emoties. Bovendien
hebben zij sowieso een kennisachterstand op het gebied
van verzekeringen. En zijn ze vaak te goed van vertrouwen. Als hen dan een opdrachtformulier wordt voorgelegd, met allerlei juridische taal, denken ze al snel, het zal
wel goed zijn. In de praktijk blijkt de verzekeraar echter
niet altijd alle kosten van contra-expertise te vergoeden.
Als de rekening van de contra-expert echter fors hoger is
en de schadelijder heeft er - al dan niet onbewust - in
voorkomende gevallen voor getekend dat voor het meerdere bij hem de nota kan worden neergelegd, kan dat
een bijzonder hard gelag zijn. Wij werken niet zo. Onze
opdrachtgever ontvangt van ons uitsluitend de akte van
benoeming ter bekrachtiging van onze benoeming. Omtrent de kosten kunnen wij duidelijk zijn; van ons ontvang
je géén nota. Tevreden klanten vragen wij wél: beveel ons
aan bij kennissen die eventueel met schade worden geconfronteerd. Dat is warme acquisitie, en dat werkt echt.”

Electriciteits Maatschappij van Laren, komen de nodige
verbeterpunten ten aanzien van schadebehandeling, expertise en contra-expertise over tafel. Een aantal uit hun
monden opgetekende aandachtspunten op een rij:
l Schadelijder? Teken niet zomaar een opdrachtbevestiging van de contra-expert.
l Bij een schade is het niet in het belang van de
verzekerde om automatisch direct met ‘opruimen’ en
‘schoonmaken’ te beginnen. Welke spullen hebben
waarde voor verzekerde, welke niet? Het stramien is
te veel: eerst transporteren, schoonmaken, opslaan,
weer terug transporteren, en dan pas denken wat
verzekerde nog ‘met de spullen had willen doen’. Misschien is het de hoogste tijd om al die hallogeenspotjes te vervangen door moderne led-verlichting. Een
alleenstaande vrouw van 90 zal anders over bepaalde
inboedelstukken denken dan een net getrouwd stel
met pas geboren baby.
l Waar wil verzekerde over bijvoorbeeld een paar jaar
staan met huis of bedrijf? Misschien was hij toch al van
plan te gaan verbouwen. Misschien slim om dit naar
voren te trekken? Kijk niet per se achterom, maar juist
vooruit. Voor de verzekeraar maakt het niet uit of voor
verzekerde een halve ton aan herstelkosten wordt
gemaakt of dat verzekerde dat geld anders besteedt.
Gooi geen goed geld achter kwaad geld aan.

Aandachtspunten op een rij
Met Jan Vermijs en Wim Burggraaf aan de lange rustieke
tafel gezeten op de sfeervol verbouwde eerste verdieping
van het voormalige schakelstation van de Hollandsche
www.schade-magazine.nl
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l De verzekerde dient bij schade goed op de hoogte te
zijn van clausules, een taak voor de tussenpersoon/
adviseur van verzekerde. Regelmatig organiseren wij
sessies met tussenpersonen over deze problematiek.
l In het geval een opkoper ingeschakeld dient te
worden, laten verzekeraars vaak tot wel vijf verschillende opkopers een bieding doen. Deze biedingen
liggen dicht bij elkaar. Maar wij weten bijna zeker dat
er partijen te vinden zullen zijn, die meer bieden. Om
te beginnen: laat ook de gedupeerde meebieden.
l Schade-experts moeten beter opgeleid worden, in
die zin dat de expert ook weet hoe een schoonmaakbedrijf werkt en hoe dit proces zo goed mogelijk kan
worden aangestuurd. Er is bijna geen expert meer te
vinden die zelf een inboedel kan opschrijven en waarderen.

Taxaties én expertises
Inmiddels is ook Manon Gijselman (47) aangeschoven, de
levenspartner van Jan Vermijs. Zij is mede-eigenaar en is
primair verantwoordelijk voor HBS Taxaties, maar werkt
ook mee in HBS Expertises. Het kunst- en antiekveilingwezen is haar wat je noemt met de paplepel ingegoten.
Haar vader was de achtste generatie die de in Amsterdam bekende veilinghuizen De Zon en Loth Gijselman in
eigendom had. Nadat deze begin negentiger jaren waren
verkocht, hield Manon Gijselman zich bezig met de exploitatie van de galerie en verkoop van antiek op beurzen, alsook taxaties. Tegenwoordig houdt zij zich nog
uitsluitend met taxaties bezig. In de eerste jaren van HBS
Taxaties voerde zij alle taxaties zelf uit. Inmiddels heeft
het bedrijf naast Manon de beschikking over een viertal
specialisten op het gebied van kunst, antiek en inboedel,
inventaris en opstal, die met regelmaat worden ingezet.
“Dat is heel goed om met een netwerk aan specialisten
te kunnen werken. We hebben allen generiek voldoende
kennis van de objecten die wij ter taxatie tegenkomen,
maar daarbinnen hebben we zo allemaal onze specialismen. Je kunt met de diverse specialismen elkaar
prima versterken”, zegt Gijselman. “En zo kun je ook het
voordeel zien van beide HBS-onderdelen. Als het expertise-onderdeel binnen een opdracht te maken heeft met
kunst of antiek, hoeft niet buiten de deur de input van
specialisten te worden gevraagd, maar kan snel binnen
eigen huis geschakeld worden.” Naast voldoende kennis
van kunst heeft Manon Gijselman een diepgaande expertise in goud, zilver en juwelen. Zij heeft de edelsmidopleiding in Schoonhoven doorlopen en is gediplomeerd
juwelier. Naast kostbaarheden en sieraden, heeft zij veel
ervaring met verzamelingen.

Manon Gijselman

Poliskennis
Behalve materie-kennis zijn voor een adequate uitvoering van het taxatievak communicatieve vaardigheden
noodzakelijk, in combinatie met poliskennis. Je moet
altijd rekeninghouden met het doel waarvoor je taxeert.
“Ik merk in het vak wel, dat taxateurs nog te vaak niet
goed op de hoogte zijn van de polisvoorwaarden, verzekeringstechniek en schaderegeling. Ik vraag altijd naar
het doel van de taxatie, en als het doel met verzekering
te maken heeft, naar de voorwaarden”, aldus Gijselman.
“Overigens, een goed taxatierapport vermindert bij schade de behoefte aan een contra-expert. Een taxatierapport
wordt eens in de drie of zes jaar geüpdatet. Daardoor kunnen we een langdurige relatie opbouwen met klanten en
met hun tussenpersonen, door wie wij meestal met de
klanten in contact gebracht zijn. Het intermediair stelt
het bovendien op prijs met ons te kunnen klankborden
over waardebepalingen en verzekeringsmogelijkheden
en over de vraag hoe de schaderegeling in zijn werk gaat,
mocht er onverhoopt in de toekomst eens iets gebeuren
bij een verzekerde. Dat klankborden is zowel voor onze
taxateurs als onze experts zeer leerzaam. Je leert elkaar
beter begrijpen en waarderen.

Manon Gijselman:
“Ik vraag altijd
naar het doel van
de taxatie, en als
het doel met
verzekering te
maken heeft, naar
de voorwaarden”

Eigen deskundige
Afsluitend wordt opgemerkt dat soms de gedachte bij het
intermediair leeft dat contra-expertise vertragend werkt.
Een dergelijke lading zit wellicht ook opgeslagen in het
woord ‘contra’. Ik leg dan graag uit: we zijn niet ‘tegen’,
maar we werken samen. Wellicht doet de naam ‘eigen
deskundige’ meer recht aan ons vak van contra-expert.” <
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Zeynep Bulut (27)

Manager detacheringsbedrijf VAIP
Van Ameyde
2012
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Waarom ben je Manager geworden?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet per se de ambitie had om Manager te
worden. Maar soms komt er iets voorbij waar je de kans krijgt om je (talent) te ontwikkelen. In deze rol heb ik aan de ene kant te maken met professionele schadebehandelaren en aan de andere kant met opdrachtgevers, denk aan verzekeraars, volmachten, etc. Hierdoor kan ik zowel
managementervaring opdoen als accountmanagementervaring.
Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden?
Besluitvaardig, prestatiegericht, energiek, assertief en veeleisend.
Welke eigenschap van je komt het best tot zijn recht als Manager?
Mijn energieke, positieve en krachtige aanpak. Ik hoop hiermee mijn
team te enthousiasmeren om uiteindelijk ook steeds beter te presteren.
Wie is je grote leermeester?
Op dit moment is dit Willem van der Hooft. Zijn drive, passie en enthousiasme om er altijd iets moois van te maken, is erg aanstekelijk.

gen brengen als het gaat om nieuwe technologische ontwikkelingen en
de laatste snufjes op computers etc. Senioren helpen je ook om nieuwe
vaardigheden/competenties te ontwikkelen.
Wat zal Brexit voor gevolgen hebben op de economische situatie in
het algemeen en op de verzekeringsbranche in het bijzonder?
Een reactie op de Brexit is het feit dat Lloyd’s of London een kantoor opent
in Brussel. Op deze manier kan Lloyds Europese klanten blijven bedienen.
Wat is (on)aantrekkelijk in je werk?
Het is enorm uitdagend en aantrekkelijk om de capaciteit en vraag naar
schadebehandelaren te balanceren.
Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
Crazy Sexy Cool
Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
Backstreet Boys & Spice Girls

Worden jongeren in de schadebranche voor vol aangezien?
Zeker weten! Vooral omdat je als ‘jongere’ met een frisse blik kan kijken
naar het huidige proces en kritische vragen kan en durft te stellen. De
ervaren professionals hebben hier ook meer behoefte aan, dus wordt er
ook zeker geluisterd naar de young professional.

Is er een tekort aan jonge mensen in de verzekeringsbranche?
Nee, dat denk ik niet. Ze zijn er wel, alleen de vraag is of je ze ook kunt
(blijven) binden aan de organisatie. “Het staat goed op mijn cv” of “het is
een hip bedrijf” zijn helaas nog wel criteria waar jonge mensen op getriggerd worden.

Favoriete app?
Sinds kort is dit Tikkie: de app van ABN AMRO waarbij je geld terug kunt
vragen via Whatsapp. Je stuurt een betaalverzoek en de ontvanger kan
heel eenvoudig betalen.

Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
De ‘grijze druk’ van de branche.

Welke werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
Mijn eerste bezoek aan de am:verzekeringsbranchedag. Inmiddels bijna
4 jaar geleden, maar toen voelde het echt alsof ik in een verkeerde zaal
stond.
Wat is de laatste film die je hebt gezien?
Demain tout commence, een geweldig Franse film met een mooie mengelmoes van 2 genres. Voor wie het nog niet gezien heeft, zeker een aanrader!
Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
The only way to do great work, is to love what you do.
Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Voorlopig ga ik voor mijn tweede thuis, Istanbul (Turkije).
Waaraan moet een goede collega voldoen?
Goede humor, afspraken nakomen en durven feedback te geven.
Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
Minder ‘40 pagina’s lange plannen’ en iets meer lef & doeners.

Wat weet nog niemand van je?
Ik ben wedijverig van aard.
Wat is je favoriete restaurant?
Ik ben een groot fan van het restaurant: De Matroos en het Meisje (Katen
drecht). Een Hollandse setting, experimentele smaken en “eten wat de
pot schaft”. Heerlijk om een keer niet te hoeven kiezen.
Wat moet de regering meteen aanpakken?
Het leenstelsel is en blijft een politieke keuze waar ik niet achter sta.
Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
Een vakgebeurtenis is het niet, maar de exponentiële groei van Insurtech
in de verzekeringsbranche is niet te ontwijken. Gaaf om te zien hoe de
verzekeringsbranche hiermee omgaat en steeds innovatiever denkt en
handelt.
Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak?
Ik wil Van Ameyde Interim Professionals naar een hoger niveau brengen
en het team uitbreiden. Daarnaast wil ik steeds meer gekwalificeerd worden als ‘preferred supplier’.

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Elke dag is hetzelfde.

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n vrouw in een strak mantelpakje’
wordt?
Ik ben wie ik ben; vrolijk, open en een luisterend oor. Overigens is een
mantelpakje zeker niet verkeerd, alleen niet meer van deze tijd.

Als je geen Manager was geworden, welk vak had je dan gekozen?
Ik denk dat ik gekozen had voor een commerciële rol.

Wat is je levensmotto?
Nee heb je, ja kun je krijgen.

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Senioren kunnen kennis overdragen en jongeren kunnen vernieuwin-

Wat is je favoriete sport?
Fitness
www.schade-magazine.nl

37

‘Climate makeover’
is noodzakelijk
“Maatschappelijk verantwoord ondernemen en als onderdeel daarvan
duurzaamheid zijn niet weg te denken aspecten voor elk bedrijf. Althans
zouden dat moeten zijn, want in internationaal opzicht loopt ons land daarin achter. We zullen in Nederland een inhaalslag moeten maken. Als bedrijf
is het niet verstandig te wachten tot iets wettelijk ‘moet’. Beter is het actie
te ondernemen uit intrinsieke motivatie. De reconditionering is een branche waar grote duurzaamheidswinsten te behalen zijn”, zegt Marlies van der
Meulen-Sahni, algemeen directeur van Polygon Nederland.

Marlies van der Meulen vervulde van 1999 tot 2014 diverse managementfuncties bij ING en Nationale-Nederlanden. Zij was onder meer verantwoordelijk voor de
implementatie van procesverbetering en voor het project
‘excellente claims’. In maart 2014 trad Marlies bij Polygon
Nederland in dienst als manager operations, waarna zij
in oktober 2014 algemeen directeur werd van het bedrijf.
Polygon Nederland is onderdeel van het Zweeds moederbedrijf Polygon Group, met vestigingen in dertien landen, op drie verschillende continenten (Europa, Amerika
en Azië). Het hoofdkantoor is gevestigd ‘hartje stad’ in
Stockholm.

Marlies van der Meulen: “Niet wachten tot het ‘moet’, maar uit intrinsieke
motivatie”

Klimaatplein
Sinds november 2015 is Polygon Nederland partner van
Klimaatplein.com, een kenniscentrum dat bedrijven informeert, inspireert en activeert om de eigen impact op
de klimaatverandering te verminderen. Eén van de mogelijkheden die de organisatie biedt, is een adviestraject
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dat een bedrijf moet helpen om klimaat-neutraal te gaan
opereren, de Climate Makeover. Dit adviestraject kun je
winnen. Verscheidene bedrijven en organisaties meldden
zich via Klimaatplein aan voor de tweede editie van de
Climate Makeover. Uit alle inschrijvingen zijn op basis van
onder meer de impact en de motivatie afgelopen zomer
25 winnaars gekozen, waaronder Polygon, dat zich daarmee in goed gezelschap weet van o.a. mede-winnaars
Stichting Wakker Dier, Universiteit Maastricht en Landal
Green Parks. De ‘gewonnen consultant’, Peter Wiers, heeft
bij Polygon Nederland inmiddels een zogenoemde nulmeting uitgevoerd. Als bedrijf krijg je dan inzicht in de
mate van CO2-uitstoot waar je met je bedrijfsuitoefening
verantwoordelijk voor bent. Dat wordt grafisch gevisualiseerd door middel van de ‘CO2-voetafdruk’. Vervolgens
krijgt het bedrijf onder meer adviezen over energiebesparing, mogelijkheden van energie-opwekking en CO2compensatie.

recondi t ionerin g

Nulmeting
“Toen het bij onze nulmeting zo concreet werd gemaakt
hoeveel CO2-productie je als bedrijf veroorzaakt, schrok
ik best wel, al geloof ik niet dat wij het als bedrijf veel
beter of veel slechter zullen doen dan vergelijkbare bedrijven. Wij zijn vooral actief bij brand- en waterschades,
lekdetecties en klimaatbeheersing. Voor drogen, verwarmen en koelen is uit de aard der zaak veel energie nodig;
het kan niet zonder. Maar meten is weten, en dat is noodzakelijk als je als bedrijf je maatschappelijke verantwoordelijkheid wilt nemen. Ik vraag me af in hoeverre bij andere bedrijven binnen onze branche, maar ook buiten onze
branche, dat bewustzijn er inmiddels is?”, zegt Marlies
van der Meulen. “Het is in ieder geval een goede stap dat
wij als bedrijf nu met de consultant inzichtelijk hebben
gemaakt welke van onze activiteiten verantwoordelijk
zijn voor de uitstoot van CO2. Nu kunnen we per activiteit
kijken, tot welke verminderingen we kunnen komen.”

Handschoen oppakken
“Ik hoop ook dat andere bedrijven in de branche die
handschoen hebben opgepakt of binnen niet al te lange
termijn die uitdaging zullen aangaan. Het is in ieder geval
niet een terrein waarop je moet willen concurreren met
elkaar. Samenwerking ligt hier maatschappelijk meer
voor de hand.” Om aan branchebrede bewustwording
bij te kunnen dragen, komt het goed uit dat Marlies van
der Meulen bestuurslid is van het OSB Platform Reconditionering. Daarnaast is Polygon Nederland gecertificeerd
door Duurzaam Herstel en ook binnen deze organisatie
zullen de keurmerkhouders elkaar kunnen stimuleren
om te gaan werken aan klimaatneutraal ondernemen.

Energiemaatregelen
Ook voordat de CO2-voetafdruk in kaart is gebracht, was
Polygon al bezig met energiemaatregelen. Zo kan al enkele jaren droogapparatuur in combinatie met monitoring op afstand worden ingezet. Doordat het droogproces op afstand kan worden gevolgd, bespaart dit naast
de energie op droogapparatuur ook op inzet van mensen
en vervoer.
Uit de CO2-voetafdruk van Polygon Nederland is duidelijk geworden dat 90% van de CO2-uitstoot voortvloeit
uit verbruik van energie die noodzakelijk is om de werkzaamheden bij de opdrachtgevers uit te voeren; je zou
kunnen zeggen ‘door de klant ingekochte energie’. “Dat
betekent echter niet dat we hier geen verantwoordelijkheid voor zouden hebben. We zullen hierin samen met

de opdrachtgever moeten optrekken waarbij het mes
zelfs aan meer dan twee kanten snijdt: Enerzijds is kostenbesparing mogelijk voor ons en daardoor voor onze
opdrachtgevers en uiteindelijk voor hun klanten, in veel
gevallen verzekerden. Bovenal boeken we winst voor het
milieu, dus voor ons allemaal.” Een voorbeeld: stel dat er
in een grote ruimte een beperkt oppervlakte gedroogd
moet worden. Dan kun je dat doen door droge lucht de
hele ruimte in te blazen waarbij een hoop overbodige
energie verloren gaat. Een slim alternatief dat dan kan
worden toegepast, is door lokaal met warmte-matten te
werken waardoor energie meer gericht op het te drogen
deel wordt ingezet. Polygon Nederland beschikt over de
kennis en apparatuur voor dit soort gerichte oplossingen.
Een tiende van de CO2-uitstoot heeft te maken met energie die intern wordt gebruikt. Daar is een flink aantal
‘quick wins’ mogelijk. Zo wordt een scan van de in gebruik zijnde lease-auto’s gemaakt. Niet rigide denken volgens de formule ‘na vier jaar gaat een leaseauto eruit en
wordt vervangen door een nieuwe auto’. Wellicht is het
zowel kostentechnisch als voor het milieu beter om nog
een jaar door te rijden met dezelfde auto, of misschien is
vervanging door een hybride of elektrische auto op zijn
plaats, mogelijk zelfs een jaar eerder. Denk er ook aan
om de banden op de juiste spanning te houden; simpel
maar wordt nog te vaak vergeten. Laat medewerkers zo
nodig hun rijstijl trainen. Streef naar een efficiëntere rittenplanning. Combineer ritten waar dat mogelijk is. Zet
agenda’s binnen verschillende bedrijfsonderdelen open
en stimuleer dat daar actief gebruik van wordt gemaakt
om transportstromen te verminderen. Betrek ook de
‘flexibele schil’ van medewerkers in het carpoolen.
Koel kraanwater voor de medewerkers op een slimmere
manier dan watercoolers die grote hoeveelheden water
continu koud houden. Moet de hele bedrijfsruimte worden verwarmd, of kan er met spotverwarming worden
gewerkt? Hoe kunnen de droogkamers binnen de vestiwww.schade-magazine.nl
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een probleem. “De kern van onze werkzaamheden ligt
in het helpen van mensen en van organisaties. Voor die
dienstverlening werken wij met medewerkers met een
sterke sociale betrokkenheid. Omgekeerd geldt dat onze
medewerkers bij een ‘club’ willen horen die als organisatie ook in breder opzicht – dus niet alleen ten aanzien van
het werkklimaat maar tegelijkertijd ook ten aanzien van
het wereldklimaat – haar verantwoordelijkheid neemt.
Daar wil echt iedereen heel graag zijn of haar steentje
aan bijdragen; ik ben daarvan overtuigd.”
gingen zo slim mogelijk worden ingezet? Waar kan met
isolatie binnen het pand winst worden geboekt? Ouderwetse lampen kunnen worden vervangen door LED-lampen.

Gedragsverandering
Het is een greep uit de maatregelen gericht op energiebesparing, die niet alleen bijdraagt aan het terugdringen
van de CO2-uitstoot, maar die een bedrijf en passant ook
kostenreductie oplevert. Een deel van de maatregelen is
van technische aard, een ander deel heeft te maken met
het menselijk handelen ofwel om tot een optimale energiebesparing te komen zal ook een gedragsverandering
nodig zijn. Marlies van der Meulen ziet dit geenszins als
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Circulaire economie
Tot slot wil Marlies van der Meulen nog een ‘balletje opgooien’ over een enerzijds begrijpelijke gang van zaken,
die anderzijds nog niet goed past in het steeds sterker
opkomende gedachtegoed van de ‘circulaire economie’.
“Als vanuit economisch oogpunt herstel of reiniging van
goederen niet meer zinvol is, dan dienen goederen te
worden vernietigd. Dat is onderdeel van het systeem.
Maar als branche zouden we eens kunnen nadenken
over andere oplossingen waardoor bijvoorbeeld mensen
in onderontwikkelde of door rampen getroffen delen van
de wereld nog iets hebben aan goederen, die bij ons uit
het economisch bestel genomen dienen te worden.” <

assuran t iemakelaar

Paarse ijsbergsla
Waar veel mensen wars zijn van ‘grensgevallen’, zijn deze voor een assurantiemakelaar doorgaans vaktechnisch juist interessant. In ons vakgebied is
het uiteraard de kunst om voor onze klanten (voor een onverhoopte schade) te proberen polistechnisch de dekking zo ruim mogelijk te krijgen.
Als voorbeeld het vaak voorkomende spanningsveld in
de hoedanigheidomschrijving op een bedrijfsaansprakelijkheidspolis. Het is de uitdaging de balans te vinden
tussen ‘het vermelden van alle mogelijke activiteiten’ en
een ‘zo ruim mogelijke omschrijving’ (die heel veel of mogelijk nog meer activiteiten dekt).
Aan de ene kant proberen we namens onze klanten zo
volledig mogelijk te zijn, aan de andere kant lopen we
daarmee ook weer het risico om juist nog één specifiek
onderdeel te vergeten. De laatste jaren is er steeds meer
aandacht (ook van bijvoorbeeld opleidingsinstituten) om
periodiek en dat met een hogere frequentie dan voorheen de activiteiten van de onderneming te controleren
met de verzekerde hoedanigheid. Ook klanten worden er
keer op keer op gewezen om wijzigingen in hun activiteiten tijdig met ons te communiceren.
In de praktijk constateer je dan toch nog na verloop van
een aantal jaren dat bij sommige klanten er nog meer
activiteiten plaatsvinden dan je aannam. In het “verre”
verleden kon je bij de verzekeraars meestal wel een omschrijving als hoedanigheid kwijt in de zin van: “….... -bedrijf, in de meest ruime zin des woords”. Omdat verzekeraars (terecht) ook beter willen weten wat ze nu precies
wel en niet in de boeken hebben en er ook steeds meer
gestandaardiseerd wordt (onder andere qua automatisering), wordt deze laatste omschrijving niet vaak meer
geaccepteerd.
Behalve de hoedanigheidomschrijving zijn er meer
onderdelen die op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aandacht behoeven. Zoals bijvoorbeeld het
noemen van risico-adressen waar verzekerde meer onroerend goed bezit, waaruit al dan niet ook werkzaam-

door Sietze de Jong RMiA

heden plaatsvinden. Ander belangrijk aandachtspunt bij
klanten is de mogelijkheid op een claim op het gebied
van zuivere vermogensschade in plaats van zaak- en of
letselschade. Een flink aantal jaren terug hebben we
daarvan ook een mooi voorbeeld gehad. Het betrof een
klant in de biologische gewasbeschermingsmiddelen die
behalve aan de particuliere markt ook aan hoveniers en
tuinders was gaan leveren. Eerder was al met deze klant
besproken dat men voorzichtig moest zijn met teeltadviezen e.d., omdat bijvoorbeeld verminderde opbrengst
best wel eens tot een mogelijke aansprakelijkstelling zou
kunnen leiden.
Ook was reeds voorgelegd om op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een sublimiet aan te tekenen voor
dit risico, maar de toenmalige verzekeraar bood daarvoor
geen mogelijkheid en de klant gaf aan dat dit niet verder
onderzocht hoefde te worden. Ruim een jaar later kwam
er toch een claim op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering binnen van een volle grond teler.
Vlak voor de oogst bleek zijn ijsbergsla een dieppaarse
kleur te krijgen, die veroorzaakt werd (volgens opgave
van claimant) door het gebruikte middel. De betreffende
verzekeraar wees de claim af omdat er zijn inziens geen
sprake was van een zaakschade. Mede op ons advies is
de relatie een rechtszaak begonnen tegen de betreffende
verzekeraar waarna uiteindelijk het oordeel van de rechtbank volgde, dat dit wel zaakschade betrof. De structuur
van de ijsbergslag was naar het oordeel van de rechter
veranderd. Er volgde een uitkering van ruim € 50.000.
Kort daarna is overigens bij een andere verzekeraar een
nieuwe polis tot stand gekomen met wel de betreffende
sublimiet meeverzekerd.<
www.schade-magazine.nl
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De hobbels van robo-advies
en rijgedrag-verzekeringen
“Ik geloof niet dat er nog iemand in de markt twijfelt of robo-advies invloed
gaat hebben. De vraag hoe snel en op welke manier wordt minder eenduidig beantwoord.” Dit zei Wim Heeres, voorzitter van Adfiz, tijdens de kennisbijeenkomst van deze branchevereniging van adviseurs die in het teken
stond van robo-advies. Hij wees op de risico’s van robo-advies zoals massaschade door foute algoritmes en het manipulatie-risico.
door Jan Schrijver

“Overigens toont de AFM zich zeer bewust van dit soort
specifieke risico’s die bij robotisering en het gebruik van
big data komen kijken. We zijn als branchevereniging
ook op een andere manier actief met robo-advies; we
zijn eind vorig jaar gestart met het ontwikkelen van de
financiële APK. Een middel dat kan helpen mensen tijdig
in beweging te krijgen rondom hun financiën en de toegang tot advies te verbeteren. Uiteraard kijken we daarbij
naar de mogelijkheden van robo-advies om onze financiële APK breed toegankelijk te maken tegen minimale
kosten”, aldus Heeres tijdens deze Particulier Platform
bijeenkomst in Antropia in Driebergen (zie verder onze
website, 05-04-2017).
De leden van branchevereniging Adfiz verwachten dat
‘robo-advies’ het snelste zal groeien voor schadeverzekeringen. 47% geeft dit antwoord. 29% noemt hypotheken
als product waar het robo-advies het snelst voet aan de
grond zal krijgen, 24% noemt zorgverzekeringen. Geen
van de respondenten verwacht dat de snelste groei van
robo-advies in de levenmarkt zal plaatsvinden. Ook werd
de Adfiz-leden gevraagd op welke van hun activiteiten
robo-advies voornamelijk gevolg zal hebben; meerdere
antwoorden waren hierbij mogelijk. Beheer/onderhoud
scoorde het hoogst: 68%, gevolgd door Inventarisatie
met 58% en Administratie met 53%. Voorts: Bemiddeling
32%, Advies 26%, Klantenservice 21%, Acquisitie 21% en
Overig 16%. Voor meer uitkomsten zie onze website (3003-2017).
De definitie van ‘robo-advies’ is nog niet uitgekristalliseerd. Tijdens de paneldiscussie legde Adfiz-directeur
Enno Wiertsema hier de vinger op. Je zou kunnen zeggen
dat er van het begrip ‘geautomatiseerd advies’ sprake is
als er geen enkel menselijke inbreng is tijdens het adviesproces. Het woord ‘robo-advies’ daarentegen zou kunnen staan voor een advies door een adviseur van vlees
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en bloed, die gebruikmaakt van de adviezen van de roboadviseur. Na deze plenaire bijeenkomst werd in een van
de drie workshops ingegaan op ‘rijgedrag’ autoverzekeringen, waarbij dit gedrag door toepassing van telematica wordt gemeten.
Ab Chakai van Nationale-Nederlanden (rechts op de
foto) en Tony Dingemanse van RISK Verzekeringen (links
op de foto) deelden heel openhartig hun ervaringen met
gebruik van telematica in autoverzekeringen. Er zijn opmerkelijke en daarmee leerzame verschillen tussen de
aanvankelijke verwachtingen en hoe het in de eerste drie
jaar is uitgepakt met het tweetal door hen geboden rijgedragverzekeringen: Fairzekering en VOOROP.

in t ermediair

Fairzekering richt zich vooral op de jongeren, die een
autoverzekering krijgen aangeboden met daarin een
hoger eigen risico. Maximaal wordt maandelijks achteraf
35% premie teruggegeven, afhankelijk van het rijgedrag
in de voorbije maand. In 2015 is er een product aan
toegevoegd, te weten VOOROP, dat zich meer richt op
volledig-casco verzekerde auto’s in de minder jeugdige
doelgroep. Aan het eind van het VOOROP-verzekeringsjaar beïnvloedt het rijgedrag van dat voorbije jaar de kortingsladder. Voor beide verzekeringen wordt het rijgedrag
gemeten door een stekker (de Chipin) die in de auto dient
te worden aangesloten. Eind 2016 waren in totaal circa
5000 ‘rijgedrag’ verzekeringen door RISK gesloten.

• RISK en NN hadden gedacht dat iedereen die de
verzekering aanvraagt, de toegezonden stekker ook
zou installeren. Dat blijkt echter geen automatisme.
• RISK en NN hadden gedacht dat geld terug krijgen
een goede trigger zou zijn. De terug te krijgen
bedragen blijken relatief klein, in die zin dat deze niet
voldoende werken als trigger voor gedragsverandering.
• RISK en NN hadden gedacht het gedrag te kunnen
beïnvloeden, maar dit is niet zo eenvoudig als het lijkt.
• In 2016 is VOOROP ook via het intermediair aangeboden. Adviseurs blijken het lastig te vinden om dit
product aan te bieden.

Wat hebben NN en Risk uit de afgelopen drie jaar geleerd?
• Men dacht de betere rijder aan te trekken. De klanten
die via een premievergelijkingssite werden geworven
voor deze producten, blijken lang niet altijd intrinsiek
gemotiveerd.
• Men dacht de rijscores doorlopend te kunnen beïnvloeden. In het begin is er een verbetering te zien,
maar de rijscore verslechtert na verloop van enige tijd.
• De veiligste rijders krijgen het label ‘groen’, de middelste categorie het label ‘oranje’ en de onveiligste rijders
het label ‘rood’. Is er een significant verband tussen
rijscore en schade te leggen? Ja, de rijders met label
‘rood’ rijden meer schade dan de rijders met de
andere twee labels.
• Allerlei gedragsinformatie over rijders wordt verworven. Ook over de veel gestelde vraag: wie rijden er
beter, mannen of vrouwen? Zie voor het antwoord en
de verdeling naar onderdelen de afbeelding (hoe
hoger de score, hoe beter).

Zie over de ‘rijgedrag’ verzekeringen verder onze website
(12-04-2017)
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Beïnvloeden extra maatregelen nà
een schade de aansprakelijkheid
ten aanzien van deze schade?
De vorige keer heb ik een introductie geschreven met daarin een stukje geschiedenis, voor
een ieder wellicht bekend. Dat het toch handig is om meer te weten van de achtergronden
van het recht en haar historie, de Zutphense waterkraan, Lindenbaum Cohen en met name
het Kelderluikarrest, blijkt echter nog steeds.
door mr. Klaas Brand

In onze dagelijkse praktijk als aansprakelijkheidsexpert gebruiken wij
bewust, of misschien zelfs wel onbewust, de uitgangspunten zoals verwoord in het Kelderluikarrest. Met name de gedragingen van partijen
worden daarin meegenomen en als zodanig feitelijk gerapporteerd.
Daarbij komen nog vele andere aspecten, maar feit blijft dat de gedragingen van partijen een evidente plaats innemen in ons onderzoek.
Nu las ik recentelijk in de uitgave van AV&S (Wolters Kluwer) van februari
2017 een bewerking van de masterscriptie van mr. Yoni Bosschaart, die
in mijn ogen mooi aansluit bij een van de dilemma’s, die ook wij tegenkomen in de verzekeringspraktijk. In dit stuk gaat het er namelijk om of
het na een ongeval nemen van extra veiligheidsmaatregelen, van invloed
kan zijn op de aansprakelijkheidsvraag an sich. Ergo, zou je kunnen stellen dat het nadien nemen van extra maatregelen, van invloed is op de
voorliggende problematiek. Een mooie parallel met bijvoorbeeld het
“state of the art defence” in de productenaansprakelijkheidsregeling ex.
6:186 lid 2 BW. Daarin is bepaald dat een product niet gebrekkig is, enkel
en alleen omdat nadien een beter product op de markt is gebracht.
Bosschaart komt feitelijk tot de gedachtegang: “Als het na het ongeval
anders kan, dan kon en moest (!) dat ook voorafgaand aan het ongeval?”
Allereerst wordt ook in dit essay door haar het Kelderluikarrest aangehaald en dan met name het vierde gezichtspunt; de mate van bezwaarlijkheid van te treffen voorzorgsmaatregelen. Door Bosschaart wordt
gekeken naar specifieke aandachtsgebieden, veel voorkomend in de
verzekeringspraktijk naar mijn mening en wel de werkgeversaansprakelijkheid ex 7:658 BE, de risicoaansprakelijkheid opstallen ex. 6:174BW en
het eerdergenoemde artikel 6:186 lid 2 BW.
Om met de eerste te beginnen; Bosschaart ziet in de rechtspraak geen
eenduidigheid in beslissingen, met name niet bij lagere rechters. De HR
zou de leer volgen dat ’’uit dergelijke (aanvullende) veiligheidsmaatregelen niet zonder meer kan worden afgeleid dat de situatie ten tijde van het
ongeval onveilig was...Beoordeeld moet worden of het treffen van veilig-

heidsmaatregelen reeds voordat het ongeval had plaatsgevonden, voor
de hand lag. Of aansprakelijkheid moet worden aangenomen, is mede
afhankelijk van de overige omstandigheden van het geval…”.
Dit wordt in de lagere rechtspraak echter niet altijd als zodanig gevolgd.
Daar komen uitspraken voor, waarbij “uit het feit dat na het ongeval een
veiliger situatie is gecreëerd…..kan worden afgeleid dat deze maatregelen ook eerder getroffen hadden moeten worden.” Ook verzuimt de
lagere rechtspraak soms de vraag te toetsen of “de omstandigheden van
het geval meebrengen dat het treffen van maatregelen ook reeds vóór
het ongeval voor de hand lag.” Tenslotte zijn er uitspraken waarin de
achteraf genomen maatregelen “van belang zijn voor het aansprakelijkheidsoordeel of een aanwijzing vormen voor de stelling dat het treffen
van maatregelen ook voorafgaand aan het ongeval mogelijk en noodzakelijk was” zonder de andere gezichtspunten van het Kelderluikarrest
daarin mee te nemen.
Geldt dit nu ook bijvoorbeeld voor de risicoaansprakelijkheid van bezitters van een opstal ex. 6:174 BW? Ook daar heeft Bosschaart onderzoek
naar gedaan en komt toch wel tot een mooie analyse, bruikbaar voor
onze praktijk.
Allereerst legt zij een verband middels het Wilnis arrest en de artikelen
6:162BW/6:174BW waarbij ook het Kelderluikcriterium zijn intrede doet:
“De vraag of sprake is van een gebrekkige opstal is mede afhankelijk van
de grootte van de kans op verwezenlijking van het aan de opstal verbonden gevaar en de mogelijkheid en bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen.”
Hier blijkt de HR de leer aan te houden dat “uit de omstandigheid dat
bij de herbouw …een minder brandbaar isolatiemateriaal is gebruikt,
en de aansprakelijk gestelde niet heeft aangevoerd dat dergelijk minder
brandbaar materiaal voorafgaand aan het ongeval niet beschikbaar was,
www.schade-magazine.nl
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KakesWaal bv is een onafhankelijk taxatie- en expertisebureau,
werkzaam in heel Nederland. Voor de verdere uitbouw van onze
expertise activiteiten zoeken wij twee schade-experts. Met name in
de sector reguliere opstal-/inboedel en AVP-schades voor grotendeels
de particuliere markt.
Zowel voor de regio Apeldoorn en omgeving als voor de regio Utrecht/
Zuid-Holland zoekt KakesWaal bv:

(BOUWKUNDIG) SCHADE-EXPERTS M/V
Wij vragen:
• HBO denk- en werkniveau
• Enkele jaren ervaring als schade-expert bij een expertisebureau
• Bij voorkeur ingeschreven als (kandidaat) NIVRE-re
• Woonachtig in de regio
• Goede communicatieve vaardigheden
• Een initiatiefrijke en gemotiveerde instelling
Wij bieden:
• Zelfstandige functie, voornamelijk werken vanuit huis
• Mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de verdere uitbouw van ons bedrijf
• Gelegenheid om kwalitatief/uitstekend werk te leveren
• Prettige werkomstandigheden
• Een hecht en collegiaal team
Interesse?
Neem dan telefonisch contact op met Gerrit de Vries via 088-6699607
of mail uw motivatie met CV naar sollicitatie@kakeswaal.nl

www.kakeswaal.nl

jurispruden t ie

kan worden afgeleid dat ook voorafgaand aan het ongeval veiliger isolatiemateriaal had kunnen worden toegepast.” Hier blijkt de HR dus in het
arrest Foekens/Naim de stelling aan te nemen dat als het veiliger kon na
het ongeval, het ook veiliger kon vóór het ongeval. Of het voor de hand
lag deze te nemen, wordt niet getoetst.
Net als bij de werkgeversaansprakelijkheid vindt zij bij lagere rechters
andere uitspraken; variërend van dat de later getroffen maatregelen
worden geplaatst in de Kelderluik uitgangspunten en worden afgewogen, naar een toetsing op de Kelderluikcriteria met daarna een beoordeling of de maatregelen nadien een bijstelling vereisen van het oordeel
en tot slot beoordelingen dat het enkele feit dat na het ongeval door de
aansprakelijkgestelde (aanvullende) veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, niet leidt tot aansprakelijkheid.
Tenslotte gaat Bosschaart ook nog even in op de productenaansprakelijkheidsregeling en wel op het eerder genoemde artikel 6:186 lid 2 BW.
Ondanks de betekenis van dit artikel; men wil voorkomen dat producenten hun producten niet kunnen verbeteren, is Bosschaart van mening
dat “het later op de markt brengen van een beter producet wel als bewijs
kan gelden, maar niet als sluitend bewijs. De overige omstandigheden
dienen het bewijs aan te vullen”, waardoor de praktische betekenis van

dit artikel in de literatuur wel ter discussie wordt gesteld. In de rechtspraak wordt daar echter anders over gedacht en geldt bijvoorbeeld ten
aanzien van de waarschuwingsplicht dat: ”Maatregelen van de aansprakelijk gestelde van nà het ongeval weinig tot geen invloed hebben op
het aannemen van aansprakelijkheid. Het feit dat na het ongeval beter
wordt gewaarschuwd om ongevallen in de toekomst te voorkomen, kan
niet leiden tot het oordeel dat de eerdere waarschuwing onvolledig of
onzorgvuldig was.”
Terecht in mijn ogen komt Bosschaart tot een visie dat de rechtszekerheid gebaat zou zijn bij een inperking van de rechterlijke beoordelingsvrijheid en zij stelt als meest voor de hand liggende oplossing dat
gedragingen ex post niet van invloed mogen zijn op het aansprakelijkheidsoordeel.
Bosschaart gaat hier dieper op in en ik raad u aan dat ook zeker te lezen. Feit blijft wel dat het thans nog steeds van belang kan zijn om bij
aansprakelijkheidskwesties niet alleen voor het ongeval de omstandigheden en maatregelen in kaart te brengen, maar ook te kijken wat de
aansprakelijk gestelde nadien heeft gedaan ter voorkoming. In het huidige rechtssysteem kan dat namelijk nog steeds van grote invloed zijn op
de vraag of uw partij al dan niet aansprakelijk is te houden… <

Algemeen Schade-expert

m/v (40 uur)

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een ervaren algemeen schade-expert m/v.
Als ervaren algemeen schade-expert hoeven wij je weinig te vertel-

Jij…

len over het zelfstandig afhandelen van schadebeoordelingen en

… beschikt over sociale, communicatieve en commerciële vaar-

–opdrachten op het gebied van opstal, inboedel, aansprakelijkheid

digheden. Je beschikt over voldoende vakinhoudelijke kennis en

en inventaris/goederen. Zo onderzoek je de toedracht en eventuele

vaardigheden om zelfstandig schadedossiers te kunnen behande-

schuldvraag. Je inventariseert ontstane schade en stelt het scha-

len. Daarnaast ben je proactief, daadkrachtig en accuraat. Je bent

debedrag vast, waarna je de bevindingen schriftelijk rapporteert

ingeschreven als (kandidaat) NIVRE-re en bij voorkeur woonachtig

volgens gemaakte afspraken. Je onderhoudt klantgerichte relaties

in Noord-Nederland. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal

met verzekerden, opdrachtgevers, tussenpersonen en andere

HBO-niveau en bij voorkeur een bouwkundige achtergrond.

betrokkenen.
Salaris
Wij…

Wij bieden een marktconform salaris, afhankelijk van kennis en

… zijn een jong, snel groeiend bedrijf met ambitie dat gevestigd

ervaring.

is in Leek. Onze schade-experts en binnendienstmedewerkers
zetten zich dagelijks in om schades af te wikkelen voor diverse

Reageren

klanten. Praktisch, oplossingsgericht, eigenwijs en een groot em-

Mail je CV plus motivatie naar

pathisch vermogen: dat kenmerkt Vergnes Expertise B.V. En dat

info@vergnes-expertise.nl.

zoeken wij ook in onze nieuwe collega.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.schade-magazine.nl
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Gerard van Engelenburg vertrekt
per 1 juni als directeur
van de Reconditioneringsgroep Nederland
(RGN), het landelijke
samenwerkingsverband van vijf regionale
reconditioneringsbedrijven met 13
vestigingen. Hij treedt per gelijke datum in dienst bij MainPlus in Rijswijk
(zie verder website 10-04-2017).
Bij Van Ameyde International bv is Jan-Michiel
Cillessen (41) per 1 juni
2017 benoemd tot Chief
Operating Officer (COO).
In deze functie versterkt
hij bovendien de raad van bestuur.
Naast Cillessen bestaat de raad van
bestuur uit voorzitter Piet Middelkoop, Carl Berends en Pieter den
Dikken.Jan-Michiel Cillessen heeft
diverse functies in de verzekeringsbranche bekleed. Zijn laatste functie
was directeur Zakelijk Schade bij
Nationale-Nederlanden, die hij tot
september 2016 bekleedde (zie
verder website 05-04-2017).
Bij Van Ameyde Interim
Professionals (VAIP)
is Zeynep Bulut per
1 april 2017 benoemd
tot manager. Zij is sinds
2012 in diverse functies
actief binnen Van Ameyde (zie verder
in de nummer de rubriek ‘De jeugd
van tegenwoordig’ en op de website
06-04-2017).
Judith Schmidt (52) is
per 1 mei aanstaande
benoemd tot adjunctdirecteur Schade bij
verzekeraar a.s.r. Zij wordt in deze
rol verantwoordelijk voor claims
particulier, zakelijk en letsel. Schmidt
werkte sinds 2001 bij Delta Lloyd,
waar zij diverse managementfuncties vervulde (zie verder website
05-04-2017).
Stefan Weda (47), Chief
Broking Officer (CBO)
bij Aon Risk Solutions
is per 1 april benoemd
tot Chief Commercial
Officer (CCO) bij Aon Risk Solutions.
Stefan Weda (foto) volgt hiermee
Hans Taal op, die per 1 april jl. Aon
heeft verlaten (zie verder website
05-04-2017).
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Hein Albeda (57) is per 1 april
2017 bestuurslid van de Stichting
toetsing verzekeraars (Stv). Albeda
neemt het bestuurslidmaatschap
over van Dick Westendorp die zes
jaar in het bestuur van Stv heeft
gezeten (zie verder website 03-042017).
Ingrid de Graaf (47)
wordt per 1 mei bij
Aegon Nederland voorzitter Particulier en lid
van de statutaire directie
van Aegon Nederland
N.V. Zij komt van Delta Lloyd waar
ze in ruim 15 jaar verschillende managementrollen heeft vervuld. Vanaf
mei 2014 was ze lid van de raad van
bestuur van Delta Lloyd. Zij volgt
Robert van der Tol (51) op die binnen
het bedrijf werkzaam blijft (zie verder
website 29-03-2017).
Marc Duijndam,
algemeen directeur van
Funda, is toegetreden
tot de raad van commissarissen van verzekeraar
InShared, onderdeel
van Achmea. De raad van commissarissen van InShared bestaat verder
uit Robert Otto (voorzitter), Fred
Schuurman en Fons van Westerloo
(zie verder website 22-03-2017).
Op 1 april is Erik Lindeman bij RSA
Nederland in dienst
getreden als commercieel directeur. Hij maakt
onderdeel uit van het
directieteam van de in
Rotterdam gevestigde
schadeverzekeraar. Lindeman volgt
als commercieel directeur Fred van
der Zee op. Hij is afkomstig van
Marsh Nederland (zie verder website
21-03-2017).
Bibi de Vries (1963),
oud VVD Tweede
Kamerlid (van 1994 tot
eind 2006, waarvan een
deel vice-fractievoorzitter), heeft de leiding
gekregen over Willis Towers Watson
in de Benelux. Mr. Bibi de Vries is per
15 maart benoemd tot de nieuwe
Head of Benelux van Willis Towers
Watson te Amstelveen. Bibi de Vries
is als Head of Benelux de opvolger
van Bart den Hartog, die na 27 jaar
bij Willis Towers Watson de over-

colofon
stap maakt naar elipsLife in Zürich,
Zwitserland (zie verder website
16-03-2017).
Anke Schlichting (48) is
de nieuwe Chief Technology Officer van Aegon
Nederland. Zij volgt Kees
Smaling op die inmiddels werkt voor Aegon Continental
Europe. Schlichting wordt bij Aegon
onder meer verantwoordelijk voor
technologische innovatie in robotisering en kunstmatige intelligentie.
Als CTO stuurt ze ongeveer 500 medewerkers aan (zie verder website
16-03-2017).
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Jos Berkemeijer (62) is
benoemd tot algemeen
directeur en bestuurder
van VSZ Assuradeuren,
welk bedrijf gespecialiseerd is op het gebied van ‘Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering’. Berkemeijer volgt Gaston
Merckelbagh op die het bedrijf heeft
verlaten (zie verder website van 1003-2017).

Management
Frank Kerkhofs
telefoon 040 - 84 28 716
mobiel 06 80148533
frank@excellentmediagroep.nl

Bij Crawford & Company
(Nederland) versterkt per
1 april Tim Schouten
het Liability & CAR Team.
Hij is sinds oktober 2015
bij Crawford in dienst
en was werkzaam in de
functie van Claims Handler op het
Broadspire Kabelteam. Tim Schouten houdt zich in zijn nieuwe functie
bezig met zowel aansprakelijkheid
als personenschade (zie verder website 08-03-2017).

Email redactie
redactie@schade-magazine.nl

Danny van der Eijk (58) is benoemd
tot bestuursvoorzitter van de VNAB. Hij is
hiermee de opvolger
van Michel Schaft. Van
der Eijk heeft in meer
dan dertig jaar zeer
ruime en brede ervaring opgedaan
in de verzekeringsmarkt. Van 2008
tot juni 2015 was hij lid van de raad
van bestuur van Achmea (zie verder
website 07-03-2017).
NN Group, waarvan NationaleNederlanden een onderdeel is, heeft
per 12 april Delta Lloyd overgenomen. Leon van Riet is de CEO van
het gecombineerde schadebedrijf
(zie verder website 13-04-2017).
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dat je zonder
zorgen jouw
yurt wilt
achterlaten.

Zeker over je vakantiehuisje
Of je nou een strandhuisje, chalet of yurt in Nederland
hebt, met OOM brandverzekering verzeker je het. Het
huisje zelf en de inboedel. Tegen brand, storm, diefstal
en vandalisme. Zo geniet je er volop van als je er bent.
En laat je het ook weer met een gerust gevoel achter.

strandhuisjes | horecabedrijven foodtrucks |
strandpaviljoens | etc.

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

Technical Risk and Recovery Engineers

Specialisten in technische veiligheid
Uw aanspreekpunt bij calamiteiten

RECONDITIONERING

PREVENTIEVE REINIGING

INSPECTIES

TRAINING & ADVIES

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

Specialists in Technology
www.arepa.nl
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