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Beweging op 
arbeidsmarkt

Iedereen in de markt die ik de laatste tijd heb gesproken, geeft 
aan het druk te hebben. Makelaars, verzekeraars, experts, 
reconditioneerders, schadeherstellers en advocaten profiteren 
volop van de aantrekkende economie en zijn allen en masse op 
zoek naar nieuwe mensen. Over de arbeidsmarkt voor financiële 
professionals staat elders in deze uitgave een interessant artikel 
over het Salary Survey 2018 van recruitmentorganisatie Robert 
Walters met als kop ‘de werkgever is aan zet in 2018’. Daarin 
wordt niet alleen gesproken van een krapte op de arbeidsmarkt, 
met name voor professionals met één tot acht jaar werkerva-
ring, maar ook inzicht verschaft in de specifieke wensen van de 
huidige werknemers, die veel meer dan voorheen in de driver’s 
seat’ zitten. Volgens auteur Rob Vermaak moeten werkgevers 
‘een omslag maken van reactief naar actief werven en laten zien 
waarom de organisatie en de functie ertoe doet’.

Het is wel eens anders geweest, maar inmiddels is er bij alle 
partijen in de schademarkt volop aandacht voor jonge aanwas. 
Wat dat betreft hebben YoungInsurance en soortgelijke initi-
atieven in verzekerings- en schaderegelingsland effect gesor-
teerd. Ook met de ontplooiings- en carrièremogelijkheden voor 
de middengroepen zit het in het algemeen wel goed. Ik heb 
echter alleen de indruk dat men in de markt wat minder goed 
raad weet met de oudere werknemers, vooral met hen die vlak 
voor hun pensioen zitten. Een recent onderzoek van PwC – de 
jaarlijkse Golden Age-index - onderstreept dat. Daarin wordt 
onder meer gesteld dat het werkpotentieel van werknemers van 
55 jaar en ouder onvoldoende wordt benut en dat hierdoor ons 
bruto nationaal product maar liefst 90 miljard euro misloopt. 
Ook worden maatregelen voorgesteld om langer doorwerken te 
stimuleren. Persoonlijk heb ik het bijv. nooit begrepen dat veel 
schade-experts na hun pensionering parttime aan de slag gaan 
bij een ander bureau. Waarom doen ze dat niet bij hun eigen 
bedrijf? Daarnaast kunnen senioren vanwege hun ervaring en 
kennis van de markt(verhoudingen) in alle branches als geen 
ander een rol als mentor vervullen voor hun jongere collega’s. 
Dat gebeurt weliswaar al, maar dat zou best op grotere schaal 
kunnen. Kortom, maak er gebruik van!

Jan van Stigt Thans

www.nederland.mainplus.com
www.eur.nl
www.obeg.nl
www.vandervoortpr.nl
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Behalve in particulier segment ook in coassurantiemarkt, MKB en volmachttekening

Reaal wil speler van betekenis 
zijn in alle schadekanalen

Het besluit om founding partner te worden van het VNAB Kennis- en Ontmoetingscentrum was vorig jaar een eerste 
signaal; de recente sponsoring van de maandelijkse VNAB Beursborrel een tweede. Dit interview vormt het definitieve 
bewijs. “Reaal wil weer een belangrijke, betrouwbare speler worden én blijven op de co-assurantiemarkt, vaker de lead 
nemen en onze omzet de komende jaren verhogen met een structureel winstgevende portefeuille”, vertellen Carola 
Wijkamp-Hermsen en Jan-Willem Norbart, resp. directeur Intermediair en unit-manager co-assurantie bij Reaal. Zij 
kondigen tevens aan dat Reaal voornemens is het aantal businesslines op de grootzakelijke markt – transport, brand en 
aansprakelijkheid – uit te breiden. Hierbij wordt gedacht aan met name technische verzekeringen, waarvoor deskundig-
heid van buiten in huis gehaald zal worden.

Carola Wijkamp-Hermsen is ruim 25 jaar werkzaam in de verzeke-
ringsbranche. Zij vervulde o.a. meer dan twee decennia lang diver-
se directie- en managementfuncties bij Delta Lloyd en OHRA. Sinds 
vorig jaar januari is zij bij Reaal, onderdeel van Vivat, werkzaam 
als Directeur voor alle intermediaire kanalen bij schade: Provincie, 
Volmacht en Co-assurantie. Jan Willem Norbart is nog veel langer 
werkzaam ‘in de verzekeringen’: bijna 40 jaar om precies te zijn. 
Daarvan werkte hij ongeveer 10 jaar aan de makelaarskant - bij 
Meeus/UMG - enkele jaren als interim-manager, maar het overgro-
te deel bij verzekeraars, onder wie de Zwolsche Algemeene, AG 
Verzekeringen, Levob, Nieuwe Hollandse Lloyd en sinds 2014 bij 
Reaal als Unit-manager Co-assurantie.

HET JAAR VAN DE TURN AROUND
Reaal Schade telt momenteel ca. 390 medewerkers en had eind 
maart een omzet van ca. 700 miljoen, waarvan ca. 75 miljoen uit 
de grootzakelijke co-assurantiemarkt. Wijkamp en Norbart bestem-
pelen 2017 voor het schadebedrijf van Reaal als ‘het jaar van de 
turn around’. Na jaren van neergang – bankencrisis, ingrijpen over-
heid, het verzekeringsbedrijf dat verkocht moest worden – werd in 
2016 een forse reorganisatie doorgevoerd, waarbij met name naar 
de kostenkant werd gekeken. Daarnaast werd volop geïnvesteerd 
in de medewerkers, het verbeteren van de processen en producten 
en aan het versterken van de samenwerking met haar distributie-
partners. Met als resultaat dat vorig jaar voor het eerst sinds jaren 

Carola Wijkamp-Hermsen en Jan-Willem Norbart: “We willen ons aandeel in onze bestaande branches – transport, brand en aansprakelijkheid – geleidelijk 
verhogen, waarbij we wat vaker de lead zullen nemen, met name in onze speerpuntmarkten binnenvaart, landmateriaal, goederenvervoer, onroerend goed 
en de maakindustrie.”
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weer een premiegroei is geboekt - met 4,5% - en eveneens sinds 
vele jaren kwam de combined ratio onder de 100% (99%). “We 
zijn in alle schadekanalen gegroeid: particulier, MKB, co-assurantie 
en volmachttekening”, zegt Wijkamp. “Het streven is erop gericht 
dit jaar die lijn minimaal vast te houden, zowel qua COR-verbete-
ring als qua groei.” 
 
COASSURANTIEMARKT
De verzekeraar wil zich de komende jaren nadrukkelijker gaan 
profileren als zakelijke schadeverzekeraar: mkb, volmacht en groot-
zakelijk. “Dan is het noodzakelijk dat we nog meer actief worden 
op de coassurantiemarkt”, benadrukt Norbart, volgens wie Reaal 
in dit segment met 24 medewerkers vooral actief is in de branches 
transport, brand en aansprakelijkheid. “Tot dusver grotendeels als 
to follow-verzekeraar, maar we willen steeds vaker in deze risico’s 
de lead nemen.”

Hij zegt zeer content te zijn met de ‘mooie groei’ die Reaal het 
afgelopen jaar in dit segment heeft behaald: met 5% naar 75 
miljoen euro. “Overigens is groei geen doel op zich, maar is de 
focus gericht op een gezonde, winstgevende groei. Alle nieuwe 
posten moeten bijdragen aan het resultaat”, vult Wijkamp aan, die 
echter wel nadrukkelijk de ambitie aangeeft om verder te groeien. 
“Als schadeverzekeraar heb je nu eenmaal volume nodig om grote, 
incidentele klappen op te kunnen vangen. Wij willen de komende 
jaren verder groeien en daarmee binnen de schademarkt dichter 
bij de Nederlandse Top-3 komen: NN/Delta Lloyd, Achmea en ASR. 
Overigens kijken we bij die groeiambitie wel nadrukkelijk naar een 
goede mix en balans binnen onze portefeuille over alle schade-
kanalen heen”, aldus de schade-directeur, die daaraan nogmaals 
toevoegt dat Reaal een gezonde, winstgevende groei nastreeft. “We 
willen de combined ratio ook de komende jaren structureel onder 
de 100% houden; in àlle kanalen.” 

STABIEL, VOORSPELBAAR, DEGELIJK, DUURZAAM
Op de vraag hoe zij die ambitieuze groeidoelstellingen in de 
coassurantiemarkt voor Reaal denken te kunnen verwezenlijken, 
antwoordden Wijkamp en Norbart met ‘een voortzetting van het 

in gang gezette beleid’. Laatstgenoemde licht toe: “We willen 
ons aandeel in onze bestaande branches – transport, brand en 
aansprakelijkheid – geleidelijk verhogen, waarbij we wat vaker de 
lead zullen nemen, met name in onze speerpuntmarkten bin-
nenvaart, landmateriaal, goederenvervoer, onroerend goed en 
de maak industrie. Onze kracht ligt voornamelijk in het feit dat 
we gezien onze grote kennis en ervaring breed kunnen tekenen. 
Daarnaast willen we onze recent gestarte activiteiten op het gebied 
van beroeps aansprakelijkheid verder uitbouwen en denken we ons 
dienstenpalet in de loop van dit jaar uit te breiden.” 

2017 was voor het schade-
bedrijf van Reaal ‘het jaar 

van de turn around’

We gaan voor een langdurige, 
meerjarenrelatie, zowel met 
onze makelaars als met hun 
klanten. Zo staan we bekend 

en dat willen we graag zo 
houden

Wij willen de komende jaren 
verder groeien en daarmee 

binnen de schademarkt 
dichter bij de Nederlandse 

Top-3 komen

Wat kunnen en mogen partijen op de coassurantiemarkt ver-
wachten van Reaal? “Geen wilde dingen”, benadrukt Wijkamp. 
“We gaan voor een langdurige, meerjarenrelatie, zowel met onze 
makelaars als met hun klanten. Zo staan we bekend en dat willen 
we graag zo houden. Men kan en mag van ons een voorspelbaar, 
stabiel beleid verwachten, zowel qua voorwaarden als wat de prijs 
betreft, dus geen grote premieschommelingen. We zullen ons in de 
markt nimmer als prijsvechter manifesteren met dumpprijzen, maar 
vragen reële prijzen voor het verzekeren van risico’s.” 

VERTROUWEN
Norbart vult aan: “Daarnaast hebben we voldoende capaciteit be-
schikbaar, beschikken onze medewerkers door hun vaak jarenlange 
ervaring over voldoende vakkennis om makelaars en bedrijven ade-
quate verzekeringsoplossingen te bieden. Klanten weten daardoor 
wat ze aan ons hebben, zowel qua underwriting als – minstens net 
zo belangrijk – bij een schade. Dat laatste is in feite de kern van je 
product. Een goede en snelle schaderegeling is nu eenmaal cruci-
aal. Elke grote schade wordt dan ook met underwriting besproken. 
Om daarmee in het vervolg ons voordeel te doen. Kortom, we willen 
voor onze klanten een betrouwbare partner zijn waar je van op aan 
kunt. Dat vertrouwen is nu eenmaal van essentieel belang in onze 
branche.” 
 
Gevraagd naar de trends die zij in de markt waarnemen, wijzen 
Norbart en Wijkamp erop dat er in de markt steeds meer het 
besef is dat het premieniveau aan de te lage kant is. Een goede en 
gezonde zaak, vinden zij. Hetzelfde denken zij over de groeiende 
aandacht voor preventie. “Wij zijn dan ook van mening dat vrijwel 
elk risico in principe verzekerbaar moet zijn, mits de juiste preven-
tieve maatregelen worden getroffen in combinatie met de juiste 
premie en voorwaarden. Dit wil overigens niet zeggen dat Reaal alle 
risico’s gaat tekenen; elk aangeboden risico wordt op z’n merites 
beoordeeld, of wij daar de juiste service voor kunnen bieden en de 
juiste kennis voor hebben.” n
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‘de Bureaus’ ambieert een rol als beïnvloeder en inspirator 
van nieuwe marktontwikkelingen

Er wordt in de branche soms nog 
te veel in geld gedacht

De afgelopen vijf jaar is ‘de Bureaus’, de krachtenbundeling van vijf gespecialiseerde bureaus die actief zijn op het 
gebied van letselschadedienstverlening, explosief gegroeid van 12 naar 30 vaste medewerkers. Alleen al het afgelopen 
jaar is de omzet met 50% gegroeid: in alle disciplines, maar vooral op het gebied van medisch advies. “We willen een 
toonaangevende speler zijn in de letselschademarkt en een beïnvloeder en inspirator van nieuwe marktontwikkelingen”, 
benadrukt directeur Francie Peters, die de recente verhuizing naar een modern, meer eigentijds kantoorpand in Utrecht 
markeert als ‘een nieuwe, volgende stap in de ontwikkeling van ‘de Bureaus’. “We vinden het belangrijk om proactief 
mee te denken over nieuwe, creatieve marktontwikkelingen. Hoewel de markt gekenmerkt wordt door letselschade-
behandelaars en – regelaars die gepassioneerd hun vak uitoefenen, kunnen nog veel zaken beter. Zo wordt er in de 
branche soms nog te veel in geld gedacht en wordt de simpele vraag ‘Hoe kan ik u helpen?’ te weinig gesteld aan 
slachtoffers.”

Sinds 2013 is de leiding van ‘de Bureaus’ in handen van Francie 
Peters, jurist van huis uit gespecialiseerd in het maritiem recht. Zij 
begon haar loopbaan in het verzekeringsvak op de schadeafdeling 
bij Van Calcar (zeecasco), werkte daarna bij onder meer NOWM 
(hoofd schadeafdeling), AEGON en een buitenlandse verzekeraar 
voordat ze in 2000 bij CED in het expertisevak terecht kwam. Hier 
werkte zij onder meer als manager CED Claims Services, directeur 
Unicare en directeur CED Mens.

In de letselbranche heeft zij haar ‘thuis’ gevonden. “Het is het 
mooiste vak dat er is. Van alle verzekeringsbranches staan we het 
dichtst bij waar het om draait in het leven: het wel en wee van de 
mens. Natuurlijk is een brand, lekkage of stormschade vervelend, 
maar letsel raakt het belangrijkste facet van de mens: zijn of haar 
gezondheid. Als branche kunnen we bij letsel in het herstel het 
verschil maken. Dat maakt ons vak zo waardevol en boeiend.” 

MULTIDISCIPLINAIRE DIENSTVERLENING
Binnen de dynamische wereld van de letselschaderegeling neemt 
‘de Bureaus’ een bijzondere plaats in. Het bedrijf bundelt specia-
lismen op een breed dienstverleningsterrein: van het maken van 
letselschadeberekeningen (RekenBureau) en medische adviezen 
(MedischBureau, 1Medisch Adviseur) tot arbeidsdeskundige 
dienstverlening (ArbeidsdeskundigBureau), mediation (Media-
tionBureau) en herstelcoaching (HerstelcoachBureau), die zowel 
worden aangeboden aan (medewerkers van) verzekeraars als aan 
die van belangenbehartigers.

Peters daarover: “Op de diverse onderdelen zijn in ons land meer-
dere bureaus actief, maar wij zijn wel het enige bureau dat alle dis-
ciplines onder één dak aanbiedt. Met inmiddels 30 medewerkers in 
vaste dienst, terwijl we daarnaast geregeld een beroep doen op nog 
eens een twaalftal freelancers. Uniek is dat onze multidisciplinaire 
samenwerking van onze professionals inmiddels ook heeft geleid tot 
compleet nieuwe vormen van dienstverlening, zoals de carrousel-

intake waarbij in een heel vroeg stadium bepaald kan worden of 
een interventie meerwaarde heeft.De carrouselintake bestaat uit 
drie gespreksdelen: een toestandbepaling door en een gesprek met 
de medisch adviseur, een gesprek met een arbeidsdeskundige en 
een gesprek met een herstelcoach. Aansluitend hebben de drie 
deskundigen overleg en volgt er een rapportage met interventie-
adviezen. Deze aanpak leidt vaak tot een snellere afwikkeling van 
de letselschade en tot lagere kosten.”

Francie Peters: “Te vaak wordt door verzekeraars en hun letselexperts 
gedacht dat het slachtoffer geld wil. Die slachtoffers zijn er natuurlijk wel 
degelijk, maar de meesten willen na een letselgeval hun leven weer zo snel 
mogelijk oppakken. Kleine dingen, die soms helemaal niet veel geld hoeven 
te kosten, kunnen daarbij helpen.”
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OUT OF THE BOX
Gevraagd naar de kracht van ‘de Bureaus’ wijst Peters als eerste 
op de reeds genoemde multidisciplinaire dienstverlening. “Daarbij 
geldt het ‘1+1=3’-principe. Het geheel is meer dan de som der 
delen. Daarnaast zijn onze kernwaarden transparantie, plezier in 
het werk en out-of-the-box-denken. We vinden het belangrijk om 
proactief mee te denken over nieuwe marktontwikkelingen. We pra-
ten en denken mee in tal van commissies met de markt en zoeken 
continu naar verbeteringen, nieuwe, creatieve oplossingen. De car-
rouselintake is daar een voorbeeld van, maar ook herstelcoaching, 
waarbij het slachtoffer zelf in overleg met een gespecialiseerde 
herstelcoach het hersteltraject aangeeft. Daarnaast zijn we bekend 

om onze jaarlijkse uitgave van de praktische Rekenhulp, het door 
ons ontwikkelde Rekenprogramma en tal van opleidingen die wij op 
meerdere terreinen geven voor geïnteresseerde branchegenoten.” 

Zij noemt desgevraagd een voorbeeld van een creatieve oplossing. 
“Een grote, stoere man was na een ongeval in een negatieve spiraal 

Verhuizing naar Utrecht markeert volgende stap in ontwikkeling ‘de Bureaus’
 
Op 23 april jl. is ‘de Bureaus’ verhuisd naar het nieuwe, ruime en moderne kantoorpand op de vierde verdieping van ‘De 
Stadstuin’ aan de Europalaan 500 in (3526 KS) Utrecht. De medewerkers van het RekenBureau, het HerstelcoachBureau, het 
MedischBureau, het ArbeidsdeskundigBureau en het MediationBureau, blijven bereikbaar onder het vertrouwde telefoonnummer 
(030) 204 10 00.

“De verhuizing markeert een nieuwe, volgende stap in de ontwikkeling van ‘de Bureaus’ dat de afgelopen jaren een gestage groei 
heeft doorgemaakt”, benadrukt directeur Francie Peeters. “Alles is nieuw: van de locatie en de ruimere kantooroppervlakte tot 
de indeling van de werkplekken en het kantoormeubilair. Een bewuste keuze om met een frisse start in ons nieuwe onderkomen 
te beginnen. Niet alleen staat ons hier 110 vierkante meter meer aan kantoorruimte tot onze beschikking, de nieuwe indeling 
maakt daarnaast een nog betere samenwerking tussen de verschillende bureaus en hun disciplines mogelijk. Daardoor kunnen 
we onze opdrachtgevers en gedupeerden nog beter van dienst zijn.”

Bij de aankondiging van de verhuizing eind december voerde Peters een aantal redenen aan voor de verhuizing. “In de eerste 
plaats zijn wij uit ons jasje gegroeid. “In de afgelopen jaren hebben ‘de Bureaus’ een forse groei doorgemaakt van 12 naar 30 
vaste medewerkers terwijl we daarnaast geregeld een twaalftal freelancers inschakelen. Ook ontvangen wij steeds vaker betrok-
kenen op kantoor voor medische onderzoeken, het opstellen van een functiemogelijkhedenlijst (FML) en/of een carrouselintake. 
De meer centrale ligging en een betere bereikbaarheid, zowel met de auto als per openbaar vervoer, zijn andere redenen voor de 
verhuizing. Ons nieuwe onderkomen is vlak aan de A12 gelegen en heeft een goede verbinding met het openbaar vervoer naar 
Utrecht CS.”

De simpele vraag 
‘Hoe kan ik u helpen?’ 
wordt te weinig gesteld
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We vinden het belangrijk om 
proactief mee te denken 
over nieuwe, creatieve 
marktontwikkelingen

Een meer eenduidig beleid 
over de benadering van 

whiplash zou welkom zijn 

terecht gekomen, zijn zelfvertrouwen volledig kwijt en vrijwel in een 
sociaal isolement geraakt. Hij was een perfectionist en bang om 
publiekelijk af te gaan. Door middel van een puppy-cursus met zijn 
hond kwam hij weer onder de mensen en verbeterde zijn zelfbeeld. 
Vanwege zijn faalangst hadden we hem vooraf thuis extra trainingen 
met zijn hond gegeven. Tegen dergelijke oplossingen wordt vaak 
vreemd aangekeken, maar in zijn geval werkte het. En daar gaat 
het om”, aldus Peters, volgens wie ‘de Bureaus’ ook verder gaat 
dan de ‘old school’-aanpak. “ In het medisch advies-traject doen 
wij ook het standaardwerk van beoordelen, analyseren en conclu-
deren, maar als het behandeltraject niet loopt zoals het zou moeten 
zullen wij eerder dan anderen interventies in het behandeltraject 
voorstellen. Dat is ‘de Bureaus’ ten voeten uit. Continu zoeken naar 
wat beter kan en niet blijven hangen in de status quo.”

WHIPLASH EN ANDERE VERBETERPUNTEN
Hoe gaan we in ons land met de afwikkeling van letselschades om? 
Francie Peters: “In het algemeen best goed. Ik zie om me heen 
aan beide kanten heel veel gepassioneerde letselschadebehande-
laars en-regelaars die gedreven hun vak uitoefenen. Zij vinden dat 
net als ik het mooiste vak dat er is. Dat neemt niet weg dat er ook 
zaken zijn die minder goed gaan en aanpassing behoeven.” Zij 
noemt de aanpak van whiplash als voorbeeld. “Hieromtrent zitten 
verzekeraars niet op één lijn. Met als gevolg dat elk slachtoffer weer 
anders benaderd wordt door de aansprakelijke verzekeraar. Een 
meer eenduidig beleid zou welkom zijn.”

Een ander verbeterpunt is dat er vaak te passief wordt gereageerd 
tijdens het hersteltraject. “Als het slachtoffer niet binnen de ‘nor-

male’ tijd herstelt, zou er eerder geïntervenieerd moeten worden en 
meteen actie moeten worden ondernomen en niet worden gewacht 
of het slachtoffer alsnog uit zichzelf gaat herstellen. Bovendien 
wordt er niets gedaan voor slachtoffers zolang de juridische cau-
saliteit niet vaststaat. Ook daar zijn vele verbeteringen mogelijk in 
de hulpverlening aan slachtoffers. Dat hoeft niet altijd (veel) geld 
te kosten. De simpele vraag ‘Hoe kan ik u helpen?’ wordt te weinig 
gesteld. Ik vraag me oprecht af of dat niet anders kan.We denken 
als branche teveel in geld en minder in zaken die het persoonlijk 
welzijn van het slachtoffer verder kunnen verbeteren, zoals prak-
tische hulp, gemak en zelfs geluk.”

Ook uit eigen ervaring weet zij dat bij letselslachtoffers een klein 
gebaar al kan helpen. “Ik heb onlangs, voor het eerst in mijn leven, 
een andere auto aangereden. De vrouwelijke bestuurder gaf on-
middellijk hoofdklachten aan. De volgende dag heb ik bij haar thuis 
een bos bloemen laten bezorgen met nogmaals mijn excuses. Ze 
stuurde me meteen een bericht om te bedanken. Dat soort kleine 
dingen zijn belangrijk. Een slachtoffer wil gehoord worden, zijn ver-
haal kwijt en erkenning voor wat hem is overkomen. Te vaak wordt 
door verzekeraars en hun letselexperts gedacht dat het slachtoffer 
geld wil. Die slachtoffers zijn er natuurlijk wel degelijk, maar de 
meestenwillen na een letselgeval hun leven weer zo snel mogelijk 
oppakken. Kleine dingen, die soms helemaal niet veel geld hoeven 
te kosten, kunnen daarbij helpen.” 

Kun je dat kwantificeren, onderbouwen met cijfers? Peters geeft 
eerlijk aan dat zij dit niet kan. “Dat is de hamvraag. Daarvoor is 
uitgebreid onderzoek nodig met een grote testgroepen daar hebben 
we middelen niet voor. Ik zou het toejuichen wanneer de gehele 
branche dat zou oppakken en gezamenlijk bekostigen.” n
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Klaas Borger en Lieuwe Norel (Artium Experts) over één van hun specialismen 

Aquaducten zijn technische 
hoogstandjes

“…1. Een waterbouwkundig kunstwerk bestaande uit een betonnen bak op ondersteuningen, ofwel een brug waarmee 
een kanaal over een daaronder lopende weg of over een uitholling in het terrein wordt geleid. 2. Een (Romeinse) 
drinkwaterleiding bestaande uit een gemetseld kanaal, of lopend over gemetselde bogen…”  Dit is één van de definities 
van een aquaduct die op Wikipedia te vinden zijn. Ons land telt er enkele tientallen. “Stuk voor stuk technische hoog-
standjes”, zeggen Klaas Borger en Lieuwe Norel, beiden directeur, schade-expert én mede-eigenaar bij het 
gespecialiseerde technische expertisebureau Artium Experts. Zij weten waarover ze praten. Beide experts worden 
al 15 jaar geregeld ingeschakeld voor schades bij de aanbouw van aquaducten.

Wie bij een bedrijf werkt dat ‘Artium’ heet, heeft overduidelijk iets 
met techniek. Artium is namelijk de Latijnse benaming voor ‘tech-
niek’. Bij Klaas Borger en Lieuwe Norel klopt die aanname dan ook 
volledig. Eerstgenoemde studeerde Civiele Techniek aan de HTS in 
Groningen en werkte daarna vier jaar als uitvoerder in de wegen-
bouw en als technisch/commercieel adviseur op het gebied van 
bitumineuze dakbedekkingen. In 1999 maakte hij de overstap naar 
de expertisebranche, waar hij vanuit Hoogeveen als senior-expert 
werkte bij GAB Robins Takkenberg/ Cunningham Lindsey Neder-
land), BosBoon Expertise en sinds medio 2016 bij Artium Experts. 
Door zijn ervaringen in zowel de civiele techniek alsmede in de 
bouw is hij breed inzetbaar als expert voor CAR- en AVB-zaken, 
zowel in de droge bouw als in de natte bouw. Klaas heeft ervaringen 
met schades in de o.a. utiliteitsbouw, woningbouw, wegen, viaduc-
ten, tunnels, boringen en aquaducten. Daarnaast houdt Klaas zich 
bezig met garantieschades voor o.a. dakbedekkingen.
 
Lieuwe Norel heeft in 1984 de opleiding Bouwkunde afgerond aan 
de HTS in Amsterdam. Hij begon zijn werkzame leven bij Fokker 
Aircraft B.V. , waar hij gedurende vijf jaar als beleidsmedewerker en 
opzichter heeft gewerkt. Sinds 1990 is hij werkzaam in het experti-
semetier, aanvankelijk als junior expert bij Nolte Expertise B.V. Drie 

jaar later trad hij in dienst bij GAB Robins Takkenberg B.V. en werkt 
sindsdien bij dezelfde bedrijven als collega Klaas als 
(senior) expert, opleider en manager. Lieuwe is gespecialiseerd 
in het behandelen van bouwkundige, civieltechnische en werk-
tuigbouwkundige claims voor verzekeraars op het gebied van 
Constructie All Risk (CAR), Transport/Montage, Aanbouw/Garantie, 
Werkmaterieel, Aansprakelijkheid voor bedrijven en overheden 
en Beroepsaansprakelijkheid voor architecten en constructeurs. 
Tevens treedt hij op als bindend expert.

Artium Experts telt momenteel 14 medewerkers, onder wie tien 
schade-experts, verdeeld over de beide vestigingen in Rotterdam 
en Hoogeveen. Het nichebureau is landelijk actief op een breed 
technisch gebied: schade-expertise op het gebied van zee- en bin-
nenvaartcasco, aanbouw en garantie, aansprakelijkheid, CAR/EAR/
garantie, land- en werkmaterieel, machinebreuk en elektronica, 

Klaas Borger: “Aquaducten lijken voor een buitenstaander soms simpele 
bouwwerken, maar in werkelijkheid zijn het stuk voor stuk technische hoog-
standjes, ook degenen die vandaag de dag worden gebouwd.”
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transport/montage, beroepsaansprakelijkheid (PI) in alle technische 
disciplines (bouw, civiele techniek, elektrotechniek, werktuigbouw-
kunde, etc). 

‘RARE JONGEN DIE ROMEINEN’
Voor wie de stripboeken van Asterix heeft gelezen, klinkt de kreet 
‘Rare jongens die Romeinen’ bekend in de oren. In werkelijk-
heid waren die Romeinen destijds ‘niet zo raar’ en hebben zij op 
bouw- en infrastructureel gebied veel betekend. Zo construeerden 
zij talrijke aquaducten om water te transporteren naar steden en 
industriële gebieden. Deze aquaducten behoren ‘tot de grootste 
technische prestaties van het oude Rome behaalden een techni-
sche norm die zelfs in de 1000 jaar daarop niet werd geëvenaard’, 
meldt Wikipedia. 

Borger en Norel kunnen zich zonder meer vinden in bovengenoem-
de omschrijving. “Aquaducten lijken voor een buitenstaander soms 
simpele bouwwerken, maar in werkelijkheid zijn het stuk voor stuk 
technische hoogstandjes, ook degenen die vandaag de dag worden 
gebouwd. Alle facetten die te maken hebben met civiele techniek 
komen hierbij aan bod. Er is bovendien sprake van meerdere 
bouw- en constructiemethodieken. Dat maakt aquaducten voor ons 
als techneuten vakmatig bijzonder interessant.” Ons land telt er 
enkele tientallen, die bestemd zijn voor de beroeps- en pleziervaart 
en dus een volstrekt andere functie hebben dan destijds in het Ro-

meinse Rijk. Veel aquaducten zijn dan ook te vinden in Friesland. 
De voor Nederlanders meest bekende aquaducten zijn ongetwijfeld 
die over de A1 bij Muiden, de A4 bij Roelofarendsveen en het Gou-
we-Aquaduct op de A-12 bij Gouda. 

BENOEMING SCHADES PER AQUADUCT
Ondanks het relatief geringe aantal aquaducten in ons land, wor-
den Borger en Norel regelmatig ingeschakeld om een schade bij 
de aanbouw van een aquaduct in behandeling te nemen. De eerste 
‘aquaduct-claim’ kregen Borger en Norel vanwege hun technische 
expertise zo’n 15 jaar geleden te behandelen. Kennelijk stemde 
hun aanpak en werkwijze tot tevredenheid, want sindsdien worden 
zij door de ‘verzekeringsmarkt’ regelmatig ‘op naam’ ingeschakeld 
bij een schade aan een aquaduct. “Het is mede daardoor één van 
onze specialismen geworden. We worden in de markt gezien als 
één van de specialisten op dit gebied en op het moment van scha-
de weet men ons te vinden”, licht Borger toe.

Gevraagd naar de meest voorkomende schades met betrekking tot 
aquaducten noemt Borger als eerste problemen met de foliecon-
structie. “Deze is 2 à 3 mm dik en wordt onder in de bouwkuip 
geplaatst ter voorkoming van lekkage en maakt onderdeel uit 
van de waterkerende constructie. Vervolgens wordt daarop grond 
aangebracht als ballast om de folie op zijn plaats te houden. Als er 
aan de folie een beschadiging ontstaat dan is het herstel daarvan 
doorgaans een dure en tijdrovende grap. Immers, de boel moet dan 
worden afgegraven, de folie moet vervangen of gerepareerd en er 
moet opnieuw grond op aangebracht worden. Behalve de kosten 
die hiermee gemoeid zijn loopt de bouw vertraging op en in de 
bouw geldt nu eenmaal dat ‘tijd geld is’.” Andere veel voorkomende 
schades zijn volgens Norel het bezwijken van damwandconstruc-
ties, scheuren in het beton, het klappen van bekistingen en het 
afschuiven van grondlichamen.

VAKMATIG INTERESSANT

Fasering tunnelbouw

Lieuwe Norel: “Aquaductschades zijn alle uniek en vakmatig interessante 
schades. Ik vind dit soort schades persoonlijk echt het neusje van de zalm. 
Je hele hebben en houwen kun je erin kwijt.”
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De beide experts spreken van vakmatig interessante schades. “Ze 
zijn allen uniek. Geen schade is hetzelfde. Ik vind dit soort schades 
persoonlijk echt het neusje van de zalm. Je hele hebben en hou-
wen kun je erin kwijt”, zegt Norel. Hij noemt een voorbeeld van een 
schade waarbij een bouwkuip midden in een kanaal in elkaar was 
geklapt waarbij de gehele damwand constructie was verwrongen.
“Dat was zo bijzonder omdat het laat zien aan welke krachten der-
gelijke constructies worden blootgesteld. Het was ongelooflijk om te 
zien dat zulk sterk materiaal als staal door de druk van buitenaf als 
een stuk papier in elkaar werd gevouwen.” 

Over bijzondere schades kan ook Borger meepraten. “Ik kan me 
een schade herinneren waarbij ik een keer ’s ochtends naar een 
bouwplaats werd geroepen omdat er een scheur in een rubberen 
afdichtingsprofiel werd geconstateerd. Ter plekke leek het allemaal 
mee te vallen en zou er een reparatie kunnen worden uitgevoerd, 
maar aan het eind van de middag kreeg ik een telefoontje dat het 
afdichtingsprofiel toch was bezweken en dat de hele bouwput on-
der water was gelopen. Een vreemde gewaarwording, maar aan de 
andere kant is dat onvoorspelbare ook wel weer een boeiend aspect 
van dit werk.” 

MEERDERE BOUW- EN CONSTRUCTIEMETHODIEKEN
Hij vervolgt: “Bovendien komen hierbij, zoals gezegd, alle civiel-
technische aspecten aan bod en is er sprake van meerdere bouw- 
en constructiemethodieken. Meestal wordt een aquaduct ‘in den 

droge’ gebouwd in een rondom gesloten bouwkuip, bestaande 
uit stalen damwanden. De bouwkuip kan hierbij droog of ‘in den 
natte’ zijn ontgraven waarbij dan al dan niet onderwaterbeton wordt 
toegepast. Ter plaatse van het diepste deel worden vaak trekankers 
toegepast om te voorkomen dat de constructie opdrijft.”

In andere gevallen wordt het gesloten deel uitgevoerd in beton ter-
wijl in de op- en afritten met behulp van folie een polderconstructie 
wordt gerealiseerd. Tevens is er een variant mogelijk waarbij het 
aquaduct in een naastgelegen bouwkuip in den droge wordt ge-
bouwd waarna de bouwkuip onder water wordt gezet en vervolgens 
het aquaduct op de juiste plek wordt ingevaren waarna men deze 
vervolgens laat afzinken.” In de bijlage op pagina 8 een (schema-
tisch) voorbeeld van de verschillende stappen bij de bouw van een 
aquaduct. 

Gevraagd naar wat de schaderegeling bij aquaducten vraagt van 
een expert, noemt Norel in de eerste plaats technische kennis. “Je 
moet weten hoe een aquaduct wordt gebouwd, en kennis hebben 
van alle bouw- en constructie methodes en welke zaken daarbij al-
lemaal om de hoek komen kijken. Daarnaast moet je bereid zijn om 
proactief mee te denken over passende oplossingen en oog hebben 
voor de tijdsdruk. Verder is het van belang dat je kennis hebt van 
de kosten van de specifieke onderdelen en uiteraard de specifieke 
polis kent waarvoor je als expert bent ingeschakeld.” n

Een luchtfoto van het aquaduct de Gouwe, die als voorbeeld is geplaatst om een impressie te krijgen van een aquaduct. Artium Experts is hierbij niet inge-
schakeld bij een schade. (foto Joop van Houdt)
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Verbond verwoordt toekomstvisie branche in uitgebreide paper

Rechtsbijstandverzekeraars 
moeten ‘out of the verzekerings-

box’ leren denken
“Alleen rechtsbijstand blijven verlenen op basis van de traditionele rechtsbijstandverzekering is onvoldoende om in 
2025 nog een grote rol te spelen bij de toegang tot het recht. Er zijn nieuwe producten, maar zeker ook nieuwe vormen 
van juridische dienstverlening nodig. Allereerst omdat de klant dat wil, maar het is ook financieel hard nodig. 
Rechtsbijstandverzekeraars moeten ‘out of the verzekeringsbox’ gaan denken.” Die boodschap gaf beleidsadviseur 
Marieke Beugel eerder dit jaar rechtsbijstandsverzekeraars mee tijdens de Rechtsbijstandsmiddag in Bunnik.

Zij heeft daarnaast namens het Verbond van Verzekeraars een 
paper opgesteld met als titel ‘De toekomst van de rechtsbijstands-
verzekeraar: Hoe ziet die eruit in 2025?’ Deze is allereerst bedoeld 
om de agenda van het platform en de maatschappijen voor 2018 
en verder vast te stellen. Wat komt er op ons af? Waar moeten 
maatschappijen zelf mee aan de slag? Wat kan er vanuit het Ver-
bond gezamenlijk worden opgepakt? Welke onderwerpen hebben 
prioriteit en moeten verder worden uitgewerkt? Daarnaast dient dit 
paper als input voor gesprekken met stakeholders over de impact 
van maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikke-
lingen op de toekomstige positie van de branche.
 
HUIDIGE MARKT
Bijdragen aan de toegang tot het recht voor rechtzoekenden is vol-
gens het Verbondspaper de kerntaak van de rechtsbijstandverze-
keraar. “De sector biedt kwalitatief goede en betaalbare juridische 
hulp en zorgt ervoor dat een grote groep Nederlanders, die dit niet 
via een andere weg kan realiseren, toegang heeft tot het recht.”
In 2016 hadden ruim 2,5 miljoen huishoudens een gezinsrechts-
bijstand, een kleine daling. Daarnaast waren er ruim 180.000 
ondernemers met een bedrijfsrechtsbijstand, een lichte toename. 
Daarmee zijn rechtsbijstandsverzekeraars volgens het Verbond met 
een aandeel van 11% na de advocatuur (12%) de grootste juridi-
sche dienstverlener en derhalve niet meer weg te denken uit het 
juridische landschap. Het aantal claimsmeldingen is met 400.000 
per jaar al jaren redelijk stabiel. Marieke Beugel: “De gemiddelde 
klant van een rechtsbijstandsverzekeraar is ouder dan vijftig. Als je 
daarbij optelt dat jongeren niet meer dezelfde verzekeringsbehoefte 
hebben als hun ouders, weet je eigenlijk genoeg. Er moet nieuwe 
aanwas komen en de vraag is hoe verzekeraars die jongeren kun-
nen bereiken.“

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
De Verbondspaper stipt een groot aantal trends en ontwikkelingen 
aan die van invloed zijn op de toekomst van de rechtsbijstandver-
zekeringsbranche. Het veranderend klantgedrag is er één van: “De 
vergrijzing slaat toe in Nederland. Ook in rechtsbijstandland. De 
jongeren van nu kijken heel anders tegen zekerheid aan dan eer-

dere generaties. Zo hebben zij bijvoorbeeld een andere en vooral 
mindere verzekeringsbehoefte dan hun ouders en grootouders. Met 
andere woorden, jongeren willen met andere woorden een snelle 
flexibele oplossing voor hun probleem. Dat is een heel andere in-
steek dan de oudere generatie, die een verzekering afsluit voor een 
eventueel toekomstig geschil. Daar kan nog bij worden opgeteld 
dat ook de solidariteit verandert. Mensen zijn nog wel solidair, maar 
niet meer met iedereen. Zeker de nieuwe generatie is veel meer 
een netwerkgeneratie en is dan ook het liefst alleen solidair met zijn 
eigen netwerk.”

Mede gelet op de afvlakkende groei van het aantal afgesloten 
polissen moeten rechtsbijstandverzekeraars zich volgens het 

Marieke Beugel: “Er moet nieuwe aanwas komen. En de vraag is hoe 
verzekeraars die jongeren kunnen bereiken.”
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Verbond dan ook afvragen of jongere generaties in de toekomst nog 
verzekeringen in de huidige vorm willen afsluiten. “De verwachting 
is gerechtvaardigd dat het klantenbestand van verzekeraars de 
komende jaren (verder) vergrijst. De huidige verzekerden blijven en 
worden ouder, terwijl de jongere generatie minder snel geneigd zijn 
een traditionele verzekering af te sluiten.”

VERANDERENDE SAMENLEVING
Aan de andere kant biedt het veranderende klantgedrag ook kan-
sen. “In zijn algemeenheid is te stellen dat de samenleving verder 
juridiseert. Het claimgedrag van de consument verandert. Mensen 
lijken minder bereid om pech in het leven te accepteren. Er wordt 
steeds sneller geprocedeerd danwel daarmee gedreigd. De behoef-
te aan juridische bijstand blijft dan ook zeker bestaan. Sterker nog, 
deze neemt waarschijnlijk alleen maar toe. Tegelijkertijd wordt de 
consument prijsbewuster en wil hij waar voor zijn geld. Hij wil zeker 
niet betalen voor iets wat hij niet nodig heeft. En hij wordt mondiger, 
mede doordat de juridische kennis heel eenvoudig op internet is 
te vinden. Kortom, de consument heeft vooral behoefte aan een 
allround dienstverlener die klaar staat op het moment dat het nodig 
is. Niet alleen als er sprake is van een juridisch geschil, maar ook 
daarvoor en zelfs daarna.”

Een derde trend wordt gevormd door de technologische ontwik-
kelingen. “Die gaan snel, heel snel. We kunnen nu niet overzien 
wat er over tien jaar allemaal mogelijk is. Big Data, andere door 
technologie mogelijk gemaakte manieren van juridische dienst-
verlening en de zelfrijdende auto zijn slechts enkele voorbeelden 
van ontwikkelingen, mogelijk gemaakt door technologie, waar de 
rechtsbijstandverzekeraar mee te maken heeft of krijgt. Zo zijn er 
nu al mogelijkheden tot rechtspraak op grond van Big Data. Als je 
in een format een aantal gegevens invult, vertelt de computer je wat 
de rechter er waarschijnlijk van zal vinden.”

Dat biedt volgens de paper zowel kansen als bedreigingen op. 
“Rechtspraak op basis van Big Data kan er immers voor zorgen 
dat er minder procedures gevoerd hoeven worden. Dit is beter voor 
alle partijen en scheelt voor de rechtsbijstandverzekeraar boven-
dien in de kosten. Aan de andere kant kun je je afvragen wat hun 
toegevoegde waarde nog is als een consument op voorhand al kan 
bepalen hoe groot de kans op succes in een procedure is. Waarom 
zou hij dan een (dure) verzekering afsluiten waarvan het nog maar 
de vraag is of hij hem ooit nodig heeft? Duidelijk is dat technolo-
gische ontwikkelingen kunnen zorgen voor bedreigingen voor de 
rechtsbijstandverzekeraar, maar gelukkig zijn deze bedreigingen om 
te zetten in kansen. Zo kunnen zij technologische ontwikkelingen 
zelf gebruiken voor hun eigen businessmodel, om nieuwe moge-
lijkheden te benutten en om zich te onderscheiden van andere 
verzekeraars en rechtshulpverleners. Dat vergt echter wel innovatie 
en out of the box-denken en dat kan wel eens een lastiger opgave 
blijken te zijn dan vooraf gedacht. Rechtsbijstandverzekeraars zijn 
immers belast met het verzekeraars-DNA waarin innovatie (nog) 
niet is ingebed.”

MOBILITEIT/DIRECTE VERZEKERING 
Dat de zelfrijdende auto komt, is inmiddels een hard gegeven. 
“De discussie over aansprakelijkheidsvraagstukken is dan ook al 
losgebarsten. Want, alhoewel veel minder, het risico op ongevallen 

blijft bestaan. En als het misgaat, wie is er dan aansprakelijk? Is dat 
degene die als bestuurder wordt aangemerkt? Is het de autofabri-
kant? De softwareproducent? Allemaal vragen die nog niet beant-
woord kunnen worden.”

In dit kader speelt binnen het Verbond de discussie over de directe 
verzekering. De komst van deze verzekering, in welke vorm dan 
ook, heeft hoe dan ook invloed op rechtsbijstandverzekeraars. Zij 
behandelen jaarlijks namelijk een groot aantal letsel- en verkeers-
schadezaken. Het idee achter de directe verzekering is dat een 
slachtoffer zijn schade afwikkelt met zijn eigen verzekeraar zonder 
discussie over de aansprakelijkheid. Belangenbehartiging door de 
rechtsbijstandverzekeraar of een andere rechtshulpverlener kan 
dan overbodig worden en dat zou weer betekenen dat er geen 
behoefte meer is aan modules voor deze schades. 

OVERHEID EN WET- EN REGELGEVING 
Naast de maatschappelijke ontwikkelingen en het veranderende 
klantgedrag hebben verzekeraars ook te dealen met de overheid, 
rechtspraak en wet- en regelgeving. Op dit terrein zijn ook de 
nodige ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de toekomst 
van de rechtsbijstandverzekeraars. Eén ervan is de Vrije Keuze 
van Rechtshulpverlener (VKR). “De reikwijdte hiervan lijkt met de 
uitspraak van het EU-Hof van april 2016 wel bepaald te zijn. De 
uitspraken zijn allemaal in het voordeel van de consument. De 
toegang tot het recht is het belangrijkst en daarbij hoort, in de ogen 
van het Hof, de keuze voor een eigen rechtshulpverlener. In het 
kader van steeds verder verruimende consumentenbescherming 
kan dat in de toekomst misschien wel nog breder worden uitgelegd. 
Dat zou inhouden dat de rechtsbijstandverzekeraar zelf helemaal 
geen rechtshulp meer verleent, maar de zaak direct uitbesteedt aan 
een (externe) rechtshulpverlener. Het is duidelijk dat zo’n ontwik-
keling een enorme impact heeft op de verzekeraar. De VKR brengt 
immers aanzienlijke kosten met zich mee.” 

Mocht de reikwijdte van de VKR nog verder worden verruimd, 
dan is volgens het Verbondspaper bovendien het risico aanwezig 
dat de huidige verzekeringsproducten niet meer te financieren 
zijn met premies. “Verzekeringen in de huidige vorm worden dan 
met andere woorden onbetaalbaar. En daarmee komt de toegang 
tot het recht voor een groot aantal rechtzoekenden in gevaar. Het 
verder uitkleden van de dekkingen of het onbetaalbaar worden 
van de rechtsbijstandpolis zal een grote impact hebben op de 
maatschappij. Deze groep verdient immers te veel om aanspraak 
te kunnen maken op gesubsidieerde rechtshulp, maar heeft weer 
onvoldoende financiële middelen (of heeft het er niet voor over) om 
een advocaat of andere rechtshulpverlener in te schakelen.Het is 
dan ook aan rechtsbijstandverzekeraars om te zorgen voor snelle, 
laagdrempelige toegang tot het recht met een betaalbaar product.”

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND 
De commissie Wolfsen heeft in 2016 een rapport gepubliceerd met 
daarin de uitkomsten van het onderzoek naar de kostenstijging 
bij de gesubsidieerde rechtshulp. De commissie doet een aantal 
aanbevelingen om het systeem te verbeteren en de toegang tot 
het recht voor zoveel mogelijk rechtzoekenden open te houden. 
De commissie wil bijvoorbeeld dat het juridisch loket meer eerste-
lijnshulp gaat bieden in plaats van gelijk door te verwijzen naar een 
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advocaat. Ook moet het juridisch loket standaard navraag doen of 
een rechtzoekende ergens anders aanspraak kan maken op een 
rechtshulp, onder meer bij een verzekeraar of vakbond. Er wordt 
zelfs nagedacht over het opzetten van een database, waarin staat 
óf iemand een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, en zo ja 
voor wat en waar. Deze aanbevelingen zullen leiden tot meer door-
verwijzing naar deze partijen, met als gevolg dat er ook meer werk 
voor rechtsbijstandverzekeraars mag worden verwacht. 

“De grens voor het ontvangen van gesubsidieerde rechtshulp ligt 
nu bij een fiscaal jaarinkomen van € 26.000. Niet ondenkbaar 
is dat deze grens in de toekomst wordt verlaagd. Rechtsbijstand-
verzekeringen worden vooral afgesloten door mensen met een 
middeninkomen (vanaf € 35.000), en dat betekent dat er een 
groep is die wellicht tussen wal en schip valt. De groep met een 
jaarinkomen tussen de € 26.000 en € 35.000 biedt kansen voor 
rechtsbijstandverzekeraars. En omdat het wellicht een vraag is of 
deze groep voldoende inkomsten heeft om een polis af te kunnen 
sluiten, kunnen verzekeraars op zoek naar andere mogelijkheden 
dan alleen op verzekeringsbasis rechtshulp te verlenen.”

CONCLUSIES 
De conclusies zijn kort, maar krachtig samen te vatten. Daarover 
meldt het paper:”Rechtsbijstandverzekeraars krijgen te maken met 
allerlei ontwikkelingen die direct invloed hebben op zowel de werk-
zaamheden als het verdienmodel. De ontwikkelingen vormen dus in 
meer of mindere mate een bedreiging voor de rechtsbijstandverze-
keraar in zijn huidige vorm. Zij kunnen in 2025 alleen nog bijdra-
gen aan de toegang tot het recht als er ‘out of the verzekeringsbox’ 
wordt gedacht.”
 

De paper vervolgt: “Er komt veel op de sector af. De wensen en het 
gedrag van de klant veranderen, de gevolgen van de VKR zijn nog 
niet helemaal te overzien en ook de voortschrijdende techniek kan 
een bedreiging vormen voor de rechtsbijstandverzekeraar. Alleen 
rechtsbijstand blijven verlenen op basis van de traditionele rechts-
bijstandverzekeraar.is onvoldoende om in 2025 nog een grote rol te 
spelen bij de toegang tot het recht. Er zijn nieuwe producten, maar 
ook zeker nieuwe vormen van juridische dienstverlening nodig. 
Allereerst, omdat de klant dat wil, maar het is ook financieel hard 
nodig.”

KLANT IS IN BEWEGING
De klant is volgens de opstellers van de paper in beweging en de 
rechtsbijstandverzekeraar zal mee moeten bewegen. “Er zal bijvoor-
beeld meer behoefte zijn aan ad hoc juridische dienstverlening, die 
de rechtsbijstandverzekeraars kunnen leveren. Conflicten blijven 
bestaan. De behoefte aan juridische bijstand ook en waarschijnlijk 
neemt deze zelfs toe. Alhoewel de consument veel meer zelf via 
internet zal kunnen vinden doen, blijft ook de behoefte aan mense-
lijk contact bij juridische bijstand. Juist met deze menselijke factor 
in combinatie met kwalitatief goede rechtshulpverlening kunnen 
rechtsbijstandverzekeraars zich onderscheiden van de technolo-
gische oplossingen van geschilbeslechting. Als zij met de trends 
en ontwikkelingen mee kunnen bewegen, innovatieve nieuwe 
vormen van dienstverlening aan kunnen bieden en dat tegen een 
betaalbaar tarief, dan blijven zij in 2025 een essentiële speler bij 
de toegang tot het recht. Aan de slag dus!, zo besluit het Verbonds-
paper. n

www.obeg.nl
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Özlem Adsiz (Inter-Focus): 
“Onze missie is om een steentje bij te dragen aan een betere samenleving”

Naar een effectieve aanpak in 
de begeleiding van interculturele 

letselschadeslachtoffers 
Inter-Focus Intercultureel Expertisebureau, gevestigd in Den Haag en Rotterdam, timmert aan de weg in de letsel-
schadebranche. Het bureau werkt met zeven medewerkers in opdracht van verzekeraars, belangenbehartigers, 
arbodiensten en werkgevers. Specialiteit is arbeidsreïntegratie en herstelcoaching van niet-westerse letselschadeslacht-
offers, zoals mensen met een Turkse, Arabische, Berberse, Hindoestaanse, Poolse, Bulgaarse of Russische achtergrond. 
Daarnaast verzorgt het bureau trainingen en worden organisaties begeleid bij de ontwikkeling van diversiteitsbeleid. 
Manager Özlem Adsiz legt uit: “Onze medewerkers hebben een interculturele achtergrond, of hebben daar sterke 
affiniteit mee. Dat biedt meerwaarde en leidt tot goede resultaten.”

Adsiz (37) weet waarover ze praat. De geboren Rotterdamse groei-
de op in twee verschillende culturen, binnenshuis de Turkse en 
buitenshuis de Nederlandse, wat regelmatig zorgde voor tegenstel-
lingen. “Basiswaarden als respect en zorgzaamheid komen over-
een, maar de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven kan 
totaal verschillen. Ik heb daar door mijn bi-culturele opvoeding mee 
leren omgaan en ik kan erop inspelen, dan is er niets aan de hand”                                                  

Daar plukt zij nu beroepsmatig de vruchten van, als gediplomeerd 
herstelcoach, trainer en manager van Inter-Focus. “Door mijn ach-
tergrond onderscheid ik mij van de meeste andere herstelcoaches, 
wat van pas komt bij niet-westerse cliënten. Datzelfde geldt voor 
mijn collega’s die werkzaam zijn als arbeidsdeskundige, loopbaan-
begeleider of trainer. Diversiteit is onze kracht en onze opdrachtge-
vers maken daar graag gebruik van.” 

REÏNTEGRATIE EN HERSTELCOACHING
Er zijn meer partijen die zich bezighouden met herstelcoaching 
en reïntegratie van letselschadeslachtoffers. Waarin verschilt de 
aanpak van Inter-Focus? Özlem gaat er even voor zitten: “Laten we 
beginnen met de overeenkomsten. Voor een goede begeleiding is 
kennis nodig en passie voor je werk. In dat opzicht wijken wij niet 
af van andere bureaus. Cliënten worden begeleid door gediplo-
meerde professionals die goed zijn in wat ze doen. Ook de kaders 

waarbinnen het traject zich afspeelt zijn natuurlijk gelijk, want voor 
onze cliën ten gelden dezelfde rechten en regels als voor andere 
cliënten.”

Zij vervolgt: “Wat overblijft is het belangrijkste, namelijk de invulling 
van de begeleiding. Dat bestaat grotendeels uit communicatie met 

Özlem Adsiz: “Terwijl we horen dat behandelaars moeite hebben om 
allochtone cliënten goed te begeleiden, is er binnen veel organisaties nog 
geen gecoördineerde poging gedaan om daar wat aan te doen. Dan laat je 
medewerkers zelf het wiel uitvinden. Het zorgt ervoor dat veel hulptrajecten 
onnodig falen en cliënten afhaken.”

Diversiteit is onze kracht en 
onze opdrachtgevers maken 

daar graag gebruik van
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de cliënt. En omdat onze cliënten een interculturele achtergrond 
hebben, houden we daar in onze communicatie nadrukkelijk reke-
ning mee. Het verschil tussen Inter-Focus en andere bureaus is dat 
wij op dit vlak meer kennis en ervaring hebben. Daarnaast geloof ik 
sterk in een hands-on aanpak. Niet teveel adviezen of rapportages, 
maar resultaten.”

INTERCULTURELE COMMUNICATIETRAININGEN
Is het dan zo dat alle dossiers van niet-westerse cliënten dan maar 
naar Inter-Focus moeten worden verwezen? Adsiz lacht: “Dat zou 
een mooie businesscase opleveren, maar zo is het niet. Alle profes-
sionals met een open houding en goede sensitieve eigenschappen 
kunnen de interculturele doelgroep begeleiden. Wat erg helpt, is 
dat zij zich enigszins verdiepen in andere culturen, welk gedrag 
daarbij hoort en hoe zij daarop qua aanpak en communicatie kun-
nen inspelen. Een snel voorbeeld, als je niet bekend bent met het 
feit dat veel allochtone cliënten erg beeldsprakig zijn, en er zegt een 
cliënt tegen je dat hij sinds het ongeval duizend krekels over z’n lijf 
voelt lopen, weet je dan dat hij het heeft over tintelingen? Of denk 
je aan waanbelevingen? Miscommunicatie kan leiden tot verkeerde 
conclusies. Als je je een aantal belangrijke inzichten eigen maakt 
en je past je communicatie daarop aan, dan kun je in veel gevallen 
met de cliënt uit de voeten. Wij kunnen daarbij helpen met trainin-
gen die we hebben afgestemd op de letselschadepraktijk. Daarin 
komen dingen aan de orde waarover de deelnemers nog nooit 
hebben nagedacht, maar die ze de dag daarna gaan toepassen.”

HET BELANG VAN EEN DIVERSITEITSBELEID
Wordt er wat jou betreft in de letselschadebranche voldoende 
aandacht besteed aan een interculturele aanpak? Adsiz daarover: 

Er is veel aandacht voor kwaliteit in de zin 
van goede processen en de vakkennis van 

mensen, maar diversiteitsbeleid is vaak een 
ondergeschoven kindje

“Er is veel aandacht voor kwaliteit in de zin van goede processen 
en de vakkennis van mensen, maar diversiteitsbeleid is vaak een 
ondergeschoven kindje. Terwijl we horen dat behandelaars moeite 
hebben om allochtone cliënten goed te begeleiden, is er binnen 
veel organisaties nog geen gecoördineerde poging gedaan om daar 
wat aan te doen. Dan laat je medewerkers zelf het wiel uitvinden. 
Het zorgt ervoor dat veel hulptrajecten onnodig falen en cliënten 
afhaken. Een gedegen diversiteitsbeleid zou een vast onderdeel 
moeten zijn van het kwaliteitsbeleid. Ook daarbij kan Inter-Focus 
helpen. Door samen op organisatie- of teamniveau te kijken wat er 
nodig is om effectief om te gaan met interculturele cliënten. Het be-
gint met een visie over wat we willen bereiken. En vervolgens gaan 
we invullen wat daarvoor nodig is en hoe dat kan worden geregeld.”

DE MISSIE VAN INTER-FOCUS
En wat wil Inter-Focus bereiken? En wat is daarvoor nodig? Özlem 
denkt even na: “Ik zeg vaak: diversiteit is onze kracht. En dat is 
niet iets wat ik zeg omdat het lekker bekt, maar dat voel ik ook zo. 
Elke cultuur heeft zoveel moois te bieden! Maar dat zie je pas als je 
daarvoor open staat en je het contact aangaat. Als wij onze klanten, 
of het nu ongevalsslachtoffers of professionals zijn, nieuwsgierig 
kunnen maken naar andere culturen en die open houding leidt 
tot meer begrip en vertrouwen, dan hebben we echt iets goeds 
gedaan. Dat zie ik als een belangrijke missie, omdat we daarmee 
een steentje bijdragen aan een betere samenleving. En elke keer 
als we daarin slagen, al is het op bescheiden schaal, is Inter-Focus 
succesvol.” n

www.eur.nl/esl
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Deelnemer Robbert Prins (RvB De Goudse) noemt opleiding praktisch en waardevol

Erasmus School of Law organiseert 
tweede lichting van de tailormade 

deeltijd masteropleiding 
Commercieel Privaatrecht

Met de parttime Masteropleiding ‘Commercieel Privaatrecht’, die in september voor de tweede keer wordt gehouden, 
lanceert de Erasmus School of Law (ESL) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) voor professionals met 
minimaal een erkend diploma op HBO-niveau en drie jaar of meer relevante werkervaring een juridische masteropleiding 
van 1,5 jaar.

In een toelichting op de masteropleiding stelt Hidde van der Veer, 
directeur van ESL Executive Education: “De opleiding brengt ambi-
tieuze professionals die op zoek zijn naar een juridische master in 
anderhalf jaar zowel kennis en verdieping op academisch niveau 
als de titel meester in de rechten/LL.M. Het is op dit moment de 
enige master Commercieel Privaatrecht in Nederland met een op 
maat gesneden programma voor werkenden. Via colleges op een 
vast tijdstip (maandag van 16.00 uur - 20.00 uur) is de studie goed 
te combineren met een voltijdse baan.”

De opleiding wordt verdeeld over drie semesters en een voorberei-
dingsprogramma dat plaatsvindt tussen september en december 
2018. Zij omvat naast de basisonderdelen verbintenissenrecht en 
goederen- en insolventierecht het vak academische vaardigheden. 
De master start januari 2019 met de onderdelen transacties en 
financiering en zekerheden. In het tweede semester van 2019 
komen zaken aan bod als onderneming, organisatie & risico’s en 
arbeid en onderneming. Het derde semester omvat de onderdelen 
aansprakelijkheid en verzekering en een afsluitende scriptie.

LEERDOELEN
Na voltooiing van de Executive master Commercieel Privaatrecht:
• hebben de deelnemers diepgaande kennis verworven op het 

terrein van Commercieel Privaatrecht. Mastervakken zijn Trans-
acties, Financiering en zekerheden, Onderneming, organisatie 
en risico’s, Arbeid en onderneming en Aansprakelijkheid en 
verzekering;

• zijn de deelnemers in staat complexe juridische vraagstukken 
 op te lossen;
• beschikken zij over de benodigde vaardigheden;
• en hebben zij een kritische en academische houding 
 ontwikkeld.

ESL biedt hiermee naar eigen zeggen als eerste Nederlandse 
universiteit een op maat gesneden opleiding voor werkenden in 
deeltijd. Ook HBO’ers en niet-juristen met een WO-master kunnen 
worden toegelaten door middel van een toegepast voorbereidings-

programma. “De parttime master Commercieel Privaatrecht biedt 
een uitgelezen kans aan HBO-ers om naast hun dagelijkse werk 
verdieping en verbreding juridische kennis en verdieping op te 
doen op academisch niveau én de ‘titel’ meester in de rechten/
LL.M. in ongeveer 1,5 jaar te behalen”, aldus de ESL, die daarnaast 
aangeeft gekozen te hebben voor een interactief onderwijsmodel, 
met veel individuele aandacht voor de deelnemer en een op maat 
gesneden deeltijdprogramma passend voor professionals met een 
drukke werkweek.  

In een selecte groep van maximaal 25 deelnemers zullen de bij-
eenkomsten interactief zijn met ruimte voor aangedragen zaken uit 

Hidde van der Veer
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Vijf vragen aan deelnemer Robbert Prins

Robbert Prins, lid van de Raad van Bestuur bij De Goudse, is momenteel één 
van de verzekeringsprofessionals die de Masteropleiding Commercieel Privaat-
recht volgt. Wij legden hem vijf vragen voor over zijn ervaringen tot nu toe en het 
gebodene.

Wat vindt u tot dusver van de masteropleiding?
Prins: “Ik vind de studie erg leuk. De inhoud van de vakken spreekt mij aan. Ik 
merk ook dat de docenten het eveneens prettig en interessant vinden om aan 
professionals les te geven.”

Wat heeft u er aan voor uw dagelijkse werk?
Prins: “Hoewel ik de studie nu pas enkele maanden volg, kan ik wel stellen dat 
een aantal zaken nu al van pas komen in mijn dagelijks werk. Zo heb ik een 
paper geschreven over digitalisering van polissen en hebben we een college ge-
had over algemene voorwaarden. Beide zaken komen geregeld terug binnen ons 
bedrijf. De opleiding is dan ook zeker praktijkgericht.”

Wat vraagt de opleiding van de cursist?
Prins: “De studie is intensief en moet zeker niet onderschat worden. Je doet 
het er niet zo maar even bij. Juist omdat het zo intensief is kan de studie wel in 
afzienbare tijd worden afgerond. Dat spreekt mij aan.”

Zou u de opleiding bij anderen aanbevelen?
Prins: “Als ik de studie zou aanbevelen aan een collega binnen De Goudse dan zou ik zeker zeggen dat de inhoud heel relevant 
is voor onze branche gezien de groeiende rol van wet- en regelgeving in de verzekeringssector. Maar ook is de studie van waarde 
voor het verbeteren van de schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. Dit gebeurt door middel van schriftelijke op-
drachten die gevraagd worden in de studie en dankzij de interactie tijdens de colleges. ”

Tot slot, biedt de masteropleiding naar uw mening waar voor het geld?
Prins: “Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen of de studie value for money is. Maar als ik volgend jaar de bul mag 
ontvangen, dan zal dat naar mijn verwachting zeker het geval zijn.”

de praktijk. “De hechte samenwerking in de groep levert een nieuw 
en aantrekkelijk netwerk op van waarde voor werk en privéleven. 
De deelnemers worden begeleid door hoogleraren en uitstekende 
docenten, die zich met hart en ziel voor hen inzetten en naast de 
directe interactie op maandag ook online beschikbaar zijn.” 
De master is officieel geaccrediteerd bij de NVAO (Nederlands 
Vlaamse Accreditatie-Organisatie).

 

Voor vragen over opleiding:  mail Hidde van der Veer 
via executivemasters@law.eur.nl 
of bel 010 –408 12 34/ 06 373 2 4444.

www.nederland.mainplus.com
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Klimaatverzekering beschermt 
kwetsbaren wereldwijd

Door Peter Hartman, Risico & Innovatie adviseur, RiskFitInnovation

In Bonn vond vorig jaar de 23e klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats onder leiding van eilandstaat Fiji. Met 
zo’n 25.000 deelnemers uit bijna 200 landen is gepoogd de afspraken van het klimaatverdrag van Parijs in concrete 
spelregels te vertalen. Er is een eerste aanzet gegeven voor een ‘regelboek’, waarin precies vastligt hoe de voortgang van 
de vrijwillige klimaatplannen van landen en het terugdringen van hun CO2-emissies wordt gemeten, gerapporteerd en 
vergeleken. Eén van de actieplannen is om in 2020 zo’n 400 miljoen mensen in kwetsbare landen te beschermen mid-
dels een klimaatverzekering. Dit onder de vlag van het InsuResilience initiatief.

Hoewel Donald Trump heftig blijft ontkennen dat er sprake is van 
klimaatverandering, wijzen de feiten toch echt anders uit. Door in-
dustrie, ontbossing, verkeer, landbouw, veeteelt en energieverbruik 
in het huishouden, brengt de mens extra broeikasgassen in de at-
mosfeer. Dit versterkte broeikaseffect leidt tot een warmer klimaat, 
smeltende poolkappen, zeespiegelstijging en vaker extreem weer. 
Wetenschappers kunnen deze veranderingen, veroorzaakt door de 
mens, prima onderscheiden van natuurlijke klimaatveranderingen. 
De Verenigde Staten zijn samen met China overigens wel de groot-
ste vervuilers. De arme landen zijn het grootste slachtoffer. Volgens 
Swiss Re zal de wereldwijde financiële schade door natuurrampen 
van $ 178 miljard in 2016 oplopen tot $ 300 miljard in 2017. Daar-
van is $ 131 miljard verzekerd.

INSURESILIENCE
Ooit gehoord van het InsuResilience initiatief? Zoals de naam al 
doet vermoeden gaat het om verzekering in combinatie met veer-
kracht. Tijdens de klimaattop 2015 is door de G7 landen Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Japan, Canada de Verenigde Staten en Engeland 
het InsuResilience initiatief gelanceerd. In 2016 sloot Nederland 
zich hierbij aan. Zij hebben zich gecommitteerd om $ 550 miljoen 
in dit initiatief te investeren. Vanuit de verzekeringssector doen o.a. 
Allianz, Munich Re, Swiss Re en XL Catlin mee, maar ook lokale 
verzekeringspartijen. In een gezamenlijke verklaring gedateerd 14 
november 2017 formuleren de deelnemende partijen als centrale 
doelstelling:
1. Een tijdige en betere voorbereiding op natuurrampen;
2. Het voorzien van adequate financierings- en verzekerings-
 oplossingen voor de gevolgen van klimaatrisico’s;
3. Het verminderen van de humanitaire gevolgen en verhogen 
 van de lokale veerkracht.

Zij nodigen ook andere landen en organisaties uit om zich aan te 
sluiten bij deze internationale samenwerking. De doelgroep is met 
name extreem arme mensen die moeten leven van $ 1.9 per dag 
of minder, tot kwetsbare mensen die maximaal $ 15 per dag aan 
inkomsten hebben.

EERSTE PROJECTEN
Inmiddels zijn de eerste concrete projecten opgestart. In India 
wordt in samenwerking met de overheid een nieuw product geïn-
troduceerd. Deze oplossing bestaat uit een dekking tegen natuur-

rampen, een spaarplancomponent en een basiszorgverzekering. 
Een unieke combinatie bedoeld voor arbeiders, kleine ondernemers 
en boeren. Landbouw is een sleutelsector van de Paraguayaanse 
economie, die 30% van het bruto binnenlands product vertegen-
woordigt. Samen met een lokale Microfinancierings-instelling (MFI) 
wordt een innovatief weerindexverzekeringsproduct ontwikkeld, 
op basis van satellietgegevens over extreme gebeurtenissen zoals 
droogte of overtollige regenval. Het product zal worden gekoppeld 
aan de kredieten die worden aangeboden aan de landelijke klanten 
van de MFI, met een focus op de maïs- en sojaproducenten in de 
portefeuille.

De African Risk Capacity (ARC) biedt een verzekering tegen droog-
te aan voor Afrikaanse Unie-lidstaten. Als onderscheidend kenmerk 
van ARC moeten deelnemende regeringen rampenplannen voorbe-
reiden voordat ze een verzekering kunnen afsluiten. In de periode 
2016/17 hebben Burkina Faso, Senegal, Niger, Gambia, Mali en 
Mauretania een verzekering bij ARC afgesloten. Sinds de start heeft 
ARC meer dan $ 34 miljoen uitbetaald aan vier door droogte getrof-
fen landen: Mauritanië, Niger, Senegal en Malawi. Op dit moment 
ontwikkelt ARC twee nieuwe verzekerings-producten tegen over-
stromingen en tropische cyclonen. Natuurlijk heeft investeren in het 
aanpakken van de oorzaken van klimaatverandering prioriteit. Maar 
het is goed om vast te stellen dat de verzekeringsindustrie haar 
kennis en ervaring inzet om de meest kwetsbaren in de wereld een 
vangnet te bieden tegen de gevolgen en risico’s daarvan. Een mooie 
(kerst)gedachte. n
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De Letselschade Raad ontwikkelt 
gedragscode voor afhandeling 

beroepsziekteclaims
Op woensdag 25 april jl. werd bij De Letselschade Raad in Den Haag het startsein gegeven voor de ontwikkeling van een 
gedragscode voor de afhandeling van beroepsziekteclaims. Bij wijze van startsein gaven plaatsvervangend directeur-
generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Martin Flier en interim-directeur van De 
Letselschade Raad Theo Kremer elkaar een stevige handdruk. Het ministerie van SZW subsidieert de totstandkoming 
van de gedragscode met een bedrag van 600.000 euro, verspreid over drie jaar.

Plaatsvervangend directeur-generaal Werk Martin Flier benadrukte 
dat elk jaar duizenden mensen in Nederland ziek worden door hun 
werk: van de kapper met kapperseczeem tot de buschauffeur met 
rugklachten en van de houtbewerker met neusklachten door het 
houtstof tot de man of vrouw die aan zijn werk een levensbedrei-
gende longziekte heeft overgehouden. “Een gedragscode moet niet 
alleen voor een efficiënte behandeling van schadeclaims zorgen, 
maar moet ook helpen om de procedure voor de slachtoffers 
minder zwaar te maken. En dat is niet alleen een financiële zaak!”, 
aldus Flier.

OOK VOOR WERKGEVERS EN VERZEKERAARS 
“Achter een financiële claim zit een persoon die met respect 
wil worden behandeld. Toepassing van een gedragscode draagt 
daar in elk geval aan bij”, vervolgde Martin Flier. Hij stelde zich 
een gedragscode voor waarin wordt beschreven welke stappen 
een slachtoffer van een beroepsziekte moet zetten, welke rollen 
en verantwoordelijkheden betrokkenen zoals artsen, werkgevers, 
oud-werkgevers en verzekeraars hebben en binnen welke termijn 
een claim moet worden afgehandeld. 

“Dat er een uniforme gedragscode komt is niet alleen voor de 
slachtoffers belangrijk, maar ook voor werkgevers en verzeke-
raars. Ook zij hebben er recht op te weten waar zij aan toe zijn bij 
schadeclaims die uit een soms heel ver verleden voortkomen. Een 

verleden waarin de gevolgen van allerlei werkzaamheden voor de 
gezondheid lang niet altijd bekend waren.”

OMVANG ONDERSCHAT
De circa vijftig genodigden voor de startbijeenkomst werden wel-
kom geheten door mr. Tjibbe Joustra, bestuursvoorzitter van De 
Letselschade Raad. Hij noemde het project een nieuwe loot aan de 
stam van de raad en zei het heel plezierig te vinden dat het ministe-
rie van SZW dit project wil faciliteren. 

Volgens Joustra wordt het thema beroepsziekten qua omvang nogal 
eens onderschat. Hij gaf aan dat het goed past om de gedragscode 
door De Letselschade Raad te laten ontwikkelen, omdat de raad 
zich in het algemeen inzet voor de versoepeling en versnelling van 
procedures. “Als ik de cijfers zo zie, is er in elk geval één element 
wat door de nieuwe gedragscode moet kunnen worden verbeterd 
en dat is de snelheid van de afhandeling van de beroepsziekte-
claims”, aldus Joustra.

BEROEPSZIEKTEREGISTRATIE
Peter van den Bedem, directeur Letsel bij het expertise en claims-
managementbureau Van Ameyde, sprak de aanwezigen toe na-
mens het Kennisplatform Beroepsziekten. Dit kennisplatform werd 
in juni 2017 ingesteld op initiatief van Van Ameyde en de twee 

Martin Flier: “Een gedragscode moet niet alleen voor een efficiënte behan-
deling van schadeclaims zorgen, maar moet ook helpen om de procedure 
voor de slachtoffers minder zwaar te maken. En dat is niet alleen een 
financiële zaak!.”

Tjibbe Joustra: “Het thema beroepsziekten wordt qua omvang nogal eens 
onderschat.”
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advocatenkantoren Van Traa Advocaten en Stadermann Luiten Ad-
vocaten. Van den Bedem schetste een beeld van de problematiek 
door te verwijzen naar de cijfers van het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten. Die laten zien dat in 2016 in totaal 6.270 meldin-
gen van beroepsziekten in de Nationale Beroepsziekteregistratie 
werden geregistreerd. Deze beroepsziekten leidden in 70% van de 
gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. 

Van den Bedem besprak ook een aantal voorbeelden van risico’s 
op dit gebied: het gebruik van de stof C8 door DuPont, het gebruik 
van dezelfde stof in blusschuim, bouwwerkzaamheden in veront-
reinigde grond in Kampen en het werk met door Eurogrit geleverde 
asbesthoudende grit. Volgens hem zullen diverse ontwikkelingen 
in de komende jaren de omvang van het beroepsziekteprobleem 
beïnvloeden. Hij noemde onder meer de toename van nieuwe 
beroepsziekten, een verhoogd claimbewustzijn, de verhoging van 
de pensioenleeftijd, een hogere werkgevers en producentenverant-
woordelijkheid, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen 
in de rechtspraak. 

Ook wierp hij een aantal vragen op die in de nabije toekomst zullen 
moeten worden beantwoord. Hij vroeg zich bijvoorbeeld af of de be-
langen van werkgevers, werknemers, arbodiensten en de arbeids-
inspectie wel voldoende gescheiden en geborgd worden. Volgens 
hem is het ook de vraag of er in de markt voldoende expertise is om 
de huidige claims en de mogelijke toename daarvan adequaat te 
begeleiden en beoordelen. “Voorkomen is beter dan genezen”, zei 
Van den Bedem tot slot. “We moeten daarom nog meer inzetten op 

controle, voorlichting en preventie. Bovendien moeten we leren van 
meldingen en oorzaken en daar sneller op inspelen.”

BOUWSTENEN VOOR DE GEDRAGSCODE 
Jan Warning, directeur van het Instituut Asbestslachtoffers en lid 
van de stuurgroep voor de ontwikkeling van de gedragscode, pre-
senteerde een aantal bouwstenen voor de code. “De afhandeling 
van beroepsziekteclaims is nu nog vaak een ‘stellingenoorlog’ van 
deskundigen namens het slachtoffer tegenover deskundigen na-
mens de verzekeraar c.q. de werkgever. Die deskundigen worden 
eigenlijk betaald om het met elkaar oneens te zijn”, aldus Warning. 

Hij pleitte voor de aanwijzing van één gezamenlijke deskundige, 
namens de werkgever en namens de werknemer, op het gebied 
van diagnose en blootstelling. Daarnaast zou in alle gevallen zo veel 
mogelijk een uniforme werkwijze moeten worden gevolgd voor het 
verzamelen van gegevens, het aantonen van een causaal verband 
en de vaststelling van het schadebedrag, met daarbij expliciete 
normen voor de behandeltijd. Warning zag ook beren op de weg: 
“De gedragscode mag niet vrijblijvend zijn en misschien moeten er 
wel specifieke gedragscodes voor de meest voorkomende beroeps-
ziekten worden gemaakt.”

BEWIJS VAN BEROEPSZIEKTE
Siewert Lindenbergh, hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus 
School of Law, zal het project voor de ontwikkeling van de gedrags-
code gaan leiden. Hij gaf een historisch overzicht van de werkge-
versaansprakelijkheid in het aansprakelijkheidsrecht. Met de Onge-
vallenwet in 1901 en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering in 
1967 mocht van een successtory op dat gebied worden gesproken, 
maar zeker niet voor werknemers met beroepsziekten. 

Het bewijs van beroepsziekten blijft een lijdensweg, aldus 
Lindenbergh, en sinds de afbouw van de WAO en de opbouw 
van de civiele aansprakelijkheid bungelt Nederland internationaal 
gezien onderaan voor wat betreft de afhandeling van beroepsziek-
teclaims. “Er liggen grote problemen en er zijn veel oplossingsrich-
tingen, die we allemaal gaan verkennen en die voor een deel ook al 
zijn verkend. Er liggen denk ik kansen als het gaat om het verkorten 
van procedures en we zullen breed gaan inventariseren waar er nog 
meer kansen liggen. Ik ga daar met heel veel plezier en enthousias-
me aan werken!” n

Jan Warning: “Ik zou willen pleiten voor de aanwijzing van één gezamen-
lijke deskundige, namens de werkgever én namens de werknemer, op het 
gebied van diagnose en blootstelling.”
 

Siewert Lindenbergh: “Het bewijs van beroepsziekten blijft een lijdensweg 
en sinds de afbouw van de WAO en de opbouw van de civiele aansprakelijk-
heid bungelt Nederland internationaal gezien onderaan voor wat betreft de 
afhandeling van beroepsziekteclaims.” Foto’s Wilmar Diks

Peter van Bedem: “Voorkomen is beter dan genezen. We moeten daarom 
nog meer inzetten op controle, voorlichting en preventie. Bovendien moeten 
we leren van meldingen en oorzaken en daar sneller op inspelen.”
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Rob Vermaak (Robert Walters Benelux) voorziet wervingsstrijd 
om geschikte financiële professionals

 

Werkgever is aan zet in 2018
De economie blijft groeien en werkgevers hebben steeds meer moeite om geschikte kandidaten te vinden. Zij zullen dit 
jaar geconfronteerd worden met een tekort aan geschikte kandidaten bij het werven van finance professionals en 
organisaties moeten meer gaan doen om talent aan te trekken en vast te houden. Dat zijn enkele conclusies die 
getrokken kunnen worden uit het Salary Survey 2018 van recruitmentorganisatie Robert Walters. Rob Vermaak, 
Algemeen Directeur van Robert Walters Benelux, ziet in Nederland een wervingsstrijd ontstaan onder werkgevers om 
financiële professionals aan te trekken. “De krapte wordt steeds duidelijker voelbaar en dit is nog maar het begin.” 
In onderstaand artikel gaat hij in op de vraag wat dit betekent voor werkgevers en werknemers en licht hij zijn 
verwachtingen toe.

WAT ZIET U OP DIT MOMENT GEBEUREN OP DE 
ARBEIDSMARKT? 
Vermaak: “De economische groei heeft in 2017 flink doorgezet. 
Als gevolg ontstaat er op de arbeidsmarkt steeds meer krapte. 
We staan nu nog maar aan het begin van een kandidaatgedreven 
markt. De krapte wordt nog veel erger; over één of twee jaar zijn we 
weer in de situatie van 2007/2008. We zitten nu twee jaar in een 
aantrekkende markt, wat betekent dat veel finance professionals in-
middels al een overstap hebben gemaakt. Daardoor wordt de groep 
mensen die openstaat voor een nieuwe baan steeds kleiner. 

De vraag naar financials op junior en mid career level - dit zijn 
mensen met 1 tot 8 jaar werkervaring - was in 2017 al groot en blijft 
toenemen, vooral omdat tijdens de crisis weinig starters geworven 
zijn. Nu organisaties flink groeien – en bestaande medewerkers ook 
weer van baan durven wisselen – ontstaan er tekorten. Een paar 
jaar geleden moesten starters met een bachelor- of masterdiploma 
vaak nog goed zoeken naar een baan. Wij zien nu dat starters met 
een financiële achtergrond al geworven worden voordat ze afstude-
ren. 
 
Ook ontstaat dit jaar voor het eerst weer echte beweging op 
seniorniveau, wat een signaal is dat we pas aan het begin van de 
groeicurve staan. Dit is het best uit te leggen door een vergelijking 
met de huizenmarkt. In de crisis konden veel mensen hun huis 
niet verkopen zonder verlies te maken. Voor finance professionals 
in 100K+ functies gold hetzelfde. Als zij de afgelopen jaren van 
werkgever wisselden was dit meestal een gedwongen stap met vaak 
een daling in salaris, en soms ook een functie op lager niveau. Nu 
is een overstap op gelijk niveau weer prima mogelijk. Gelukkig, 
want ook op seniorniveau is het belangrijk om je te blijven ontwik-
kelen, en mobiliteit aan de top biedt weer kansen op doorgroei voor 
mensen vanuit het middenniveau.”
 
WAT BETEKENT DE GROEIENDE KRAPTE VOOR DE SALARISSEN?
Vermaak: “Salarissen voor financials stijgen op dit moment niet in 
lijn met de vraag. Nog niet, want dit jaar zal salaris weer in toe-
nemende mate gebruikt worden om kandidaten over de streep te 
trekken. Bij starters is deze ontwikkeling al in volle gang. Startsa-
larissen voor bachelor en master kandidaten stegen het afgelopen 

jaar met respectievelijk 5-10% en 10-15%. Voor dit jaar verwachten 
we hetzelfde, en dat is ook nodig, gelet op de vraag naar deze men-
sen. Kandidaten durven ook weer nadruk op het salaris te leggen in 
onderhandelingen.”
 
Maar het gaat niet alleen om salaris. “Zo zijn ontwikkelingsmoge-
lijkheden essentieel voor de meeste professionals. Vooral jonge 
kandidaten uit de generatie Y willen inhoudelijk gevoed en ge-
prikkeld worden. Een goede work-life balance, flexibel werken, en 
goede faciliteiten op kantoor worden ook zeer belangrijk gevonden. 
Al die extraatjes waren een aantal jaren geleden niet noodzakelijk. 
Maar als men er eenmaal aan gewend is, wil men niet anders meer, 
en denken mensen wel drie keer na om te vertrekken. Deze trends 
gaan natuurlijk ook aan onze eigen organisatie niet voorbij, en wij 
hebben hier ook grote slagen in gemaakt. We hebben afgelopen 
jaar onze kantoren gemoderniseerd, bieden een lekker ontbijtje, 

Rob Vermaak: “Vooral jonge kandidaten uit de generatie Y willen inhoudelijk 
gevoed en geprikkeld  worden. Een goede work-life balance, fllexibel werken 
en goede faciliteiten op kantoor worden ook zeer belangrijk gevonden.”
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biologische lunch, sportlessen en vrijdagmiddagborrel aan. De re-
acties zijn enorm positief. Voor ons is het een goede stap geweest.”
 
WAT MOETEN ORGANISATIES DOEN OM TALENT VOOR ZICH TE 
WINNEN?
Vermaak: “Werkgevers moeten een omslag maken van reactief naar 
actief werven: laten zien waarom de organisatie en de functie ertoe 
doen. Employer branding wordt steeds belangrijker, en daar komt 
nu een stuk meer bij kijken dan in 2008. Met alleen mooie woorden 
op je website kom je er niet. Mensen gaan steeds meer zelf op 
onderzoek uit, en er is online steeds meer informatie te vinden. En 
als je je beloftes niet waarmaakt zijn kandidaten in deze markt zo 
weer vertrokken. Het gaat ook niet alleen over employer branding 
op organisatieniveau.

De hiring manager zelf moet zich ook profileren. Een cv pas lezen 
tijdens het sollicitatiegesprek kan echt niet. Zorg dat je een gelijk-
waardig gesprek voert, en behandel een kandidaat zoals je dat zelf 
graag zou zien. Een vlot sollicitatieproces is een belangrijk signaal 
richting de kandidaat dat je interesse hebt. Wij zien dat er nog 
bedrijven zijn die vast blijven houden aan de typische ‘downturn’ 
werving; langzaam en een tikje arrogant. Dat is ronduit onverstan-
dig, want kandidaten hebben nu vaak meerdere procedures lopen. 

Eén van onze consultants sprak vorige week een leidinggevende die 
drie keer achter het net gevist had, omdat het wervingsproces te 
traag was. Het gaat erom de juiste balans te vinden tussen snelheid 
en zorgvuldigheid. Het mag natuurlijk ook niet zo zijn dat je aan de 
voorkant druk bent met het aannemen van nieuwe mensen, terwijl 
anderen aan de achterkant net zo hard naar buiten lopen. Als dat 
betekent dat er veel stappen in je wervingsprocedure zitten, leg dan 
uit aan je kandidaat waarom dat zo is. Een grondige selectie geeft je 
kandidaat ook een vorm van zekerheid dat er echt een match is.”
 
HEEFT DE KRAPPER WORDENDE ARBEIDSMARKT OOK EEN 
KEERZIJDE VOOR KANDIDATEN?
Vermaak: “Zij komen steeds meer in een luxe positie, maar een 
gevaar is dat ze daar geen gebruik van weten te maken. Zeker 
startende financials ervaren nu dat werkgevers op hen staan te 
wachten. Een risico is dat ze daardoor te snel toehappen bij een 
mooi voorstel. Maar bij welke organisatie kom je dan terecht? Past 
dat bij je ambities? Te snel jobhoppen is nooit een goed idee als je 
een mooie carrière wil opbouwen, dus denk goed na voordat je een 
contract tekent. Wij adviseren kandidaten om te blijven vergelijken. 
Dat is niet altijd makkelijk, en wij merken dan ook dat kandidaten 
ons steeds vaker om advies vragen. Het is heel normaal om aan 
te geven dat je nog wat tijd nodig hebt om een juiste beslissing te 
nemen. De organisatie zal het waarderen dat je een weloverwogen 
keuze maakt, omdat de kans dat je binnen een jaar weer vertrekt 
dan een stuk kleiner is.”
 
WAT MERKEN JULLIE ALS RECRUITMENTORGANISATIE VAN DE 
KRAPTE?
Vermaak: “Wij merken dat organisaties ons steeds harder nodig 
hebben. Voorheen konden zij een deel van de vacatures nog regel-

matig zelf invullen. Nu er steeds minder kandidaten beschikbaar 
zijn is de gespecialiseerde bemiddelaar weer nodig, want wij weten 
ook die speld in de hooiberg voor ze te vinden. Dat betekent ook 
dat er weer meer ruimte is voor de adviesfunctie richting klanten. 
Dat maakt het vak ook leuker – los van het feit dat het natuurlijk 
heerlijk is om zo druk te zijn en snel te groeien. 
 
Op dit moment lukt het nog goed om de vraag van onze klanten in 
te vullen, en ook nog vrij snel. Klanten hebben nu nog een aardige 
lijst met ‘must haves’ en een paar ‘nice to haves’. Waar dit naartoe 
gaat, is dat als ze aan die lijst vasthouden, ze het risico lopen dat ze 
maandenlang moeten wachten tot er een kandidaat beschikbaar is. 
Zo was de situatie in 2008. Dan moet er vaak een interim professio-
nal geworven worden om het gat op te vullen. 
 
Omdat kandidaten nu weer de keuze hebben, zien wij ook bij hen 
een toenemende vraag om advies. Wij helpen met het opbouwen 
van een referentiekader, en zetten ze aan het denken over wat voor 
hen nou echt belangrijk is. Als je hier pas over na gaat denken als 
je een contract voor je neus hebt liggen, dan ben je rijkelijk laat. Wij 
geven veel trainingen op hogescholen en universiteiten, maar ook 
bij ons op kantoor, en merken dat de vraag enorm is.”
 
WAT RADEN JULLIE WERKGEVERS AAN ALS KANDIDATEN NIET 
TE VINDEN ZIJN?
Vermaak: “Iedereen is op zoek naar de Top vijf procent-kandidaten. 
Maar heb je ook echt zo’n kandidaat nodig? En zo ja, hoor jij als 
werkgever dan ook bij de Top vijf procent? Dat zijn zaken die je je 
als werkgever moet afvragen, en daarin moeten keuzes gemaakt 
worden. Je kunt er ook voor kiezen om te werven op ontwikke-
lingspotentieel. Dat wil zeggen dat de kandidaat het nu ‘net niet’ 
is, maar binnen een jaar bij jou kan doorgroeien tot ‘zeker wel’. De 
kans dat iemand langer blijft is dan direct een stuk groter. Of we 
de extreme wervingscampagnes waarbij kandidaten direct na het 
tekenen van een contract wegrijden met een auto weer gaan tegen-
komen? De krapte is nog maar net begonnen, dus wie weet...”
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TOP-5 TRENDS OP DE ARBEIDSMARKT VOOR FINANCE 
PROFESSIONALS IN 2018

 

1. Schaarste over de gehele linie
Het tekort aan finance professionals zal vooral op junior en midcarrière-niveau duidelijk merkbaar zijn. Door de economische 

voorspoed hebben veel organisaties nu de mogelijkheid om hun teams uit te breiden. Tegelijkertijd stijgt dit jaar voor het 

eerst ook op seniorniveau het aantal vacatures aanzienlijk. Medewerkers op midden-niveau kunnen daardoor, na jarenlang 

stilgestaan te hebben, doorstromen naar seniorposities. Zij laten gaten achter die moeilijk op te vullen zijn doordat er de af-

gelopen jaren relatief weinig starters aangenomen zijn. Rob Vermaak (Robert Walters Benelux): “Omdat de markt al een tijd 

lang aantrekt, heeft een grote groep professionals inmiddels al een overstap gemaakt. Zij gaan een jaar later niet opnieuw 

switchen. De pool van werknemers die openstaat voor een nieuwe baan droogt dan ook langzaam op.”

2. Run op compliance- en data specialisten 
De regelgeving waaraan organisaties op het gebied van finance moeten voldoen wordt steeds uitgebreider. Dit zorgt voor een 

nijpend tekort aan compliancespecialisten, vooral binnen banken en andere financiële instellingen. Organisaties kiezen in 

toenemende mate voor het automatiseren van financiële processen, waardoor de nadruk binnen finance steeds meer komt 

te liggen op het vertalen van data naar bruikbare rapportages. Finance professionals gespecialiseerd in data analytics en 

business intelligence zijn door deze ontwikkelingen zeer in trek. Vermaak: “Men is op zoek naar IT en data savvy financials 

met sterke communicatieve vaardigheden. Organisaties hebben hen nodig om de link tussen de afdelingen IT en finance te 

verbeteren, wat onmisbaar is voor het optimaliseren en moderniseren van de financiële processen.”

3. Salarisstijgingen om talent aan te trekken
Salarissen voor financiële professionals op midden- en seniorniveau stijgen dit jaar naar verwachting nog niet in lijn met de 

vraag. Uitzondering hierop zijn specialisten en hoogopgeleide starters; zij zien een sterkere toename in hun salaris. Salaris-

sen voor net afgestudeerde bachelor finance starters stegen in 2017 met 5-10%. Dit jaar wordt voor deze groep eenzelfde 

stijging verwacht. Salarissen voor master finance starters stegen in 2017 met 10-15%, en voor 2018 wordt eenzelfde 

stijging voorzien. Vermaak: ”Jarenlang moesten veel master starters genoegen nemen met een bachelor salaris. Die tijden 

zijn voorbij. Wij zien dat salaris nu weer gebruikt wordt als één van de middelen om sollicitanten over de streep te trekken.” 

Finance professionals zijn klaar voor een inhaalslag op salarisgebied. 43% verwacht dit jaar een salarisstijging van meer dan 

3%, blijkt uit de Salary Survey.

4. Werkgever moet zich weer verkopen 
Het wordt voor organisaties dit jaar een uitdaging om finance talent aan te trekken en vast te houden. Werkgevers moeten de 

sollicitant weer voor zich weten te winnen. Belangrijke factoren daarbij zijn de functie-inhoud, organisatiecultuur en het bie-

den van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Minstens zo belangrijk is een snel en transparant recruitmentproces. Vermaak: 

“Wij zien dat veel kandidaten meerdere sollicitatieprocedures hebben lopen. Heb je als werkgever een paar dagen na het 

eerste gesprek nog geen feedback gegeven, dan loop je het risico dat de kandidaat al bij een andere organisatie getekend 

heeft.”

5. Werving op ontwikkelingspotentieel
Een honderd procent match zal steeds vaker moeilijk te vinden zijn. Daarom zullen organisaties hun werving meer gaan 

inzetten op ontwikkelingspotentieel. Dat betekent het actief op zoek gaan naar een kandidaat die op het moment van starten 

nog niet aan alle functie-eisen voldoet. Door het bieden van opleidingsmogelijkheden en goede begeleiding kan de kandidaat 

al snel wèl aan alle functie-eisen voldoen. Deze manier van werven biedt wat lucht op de krappe arbeidsmarkt, en kandida-

ten zullen op deze manier langer tevreden zijn in hun functie, waardoor het verloop afneemt. 
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VIJF TRENDS OP DE ARBEIDSMARKT VOOR BANKING 
& FINANCIAL SERVICES

Banken en verzekeringsmaatschappijen bevinden zich in een fase van grote veranderingen. Robert Walters beschrijft in zijn 
Salary Survey 2018 de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor financiële professionals in deze sector. 

IMPACT VAN NIEUWE REGELGEVING BLIJFT GROOT 
De steeds striktere regelgeving waar financiële instellingen aan moeten voldoen zorgde er vorig jaar voor dat de vraag naar 
specialisten op het snijvlak van finance, compliance en risk explosief steeg. In 2017 had de invoering van IFRS 9 grote invloed 
op de vraag naar specialisten, een trend die dit jaar onverminderd voort zal zetten door de introductie van Anacredit en PSD 
II. Verzekeringsmaatschappijen zijn in 2018 vooral gefocused op de introductie van IFRS 17. Financiële instellingen zetten 
vaak interim professionals in voor de implementatie van nieuwe regelgeving. De voorkeur gaat uit naar interimkandidaten die 
ervaring hebben met eerder ingevoerde gerelateerde regelgeving. Banken zullen daarnaast op zoek gaan naar gespecialiseer-
de finance professionals op vaste basis, zoals analytisch sterke regulatory reporting experts, operationele bedrijfsanalisten 
en quantitative risk modeling specialisten. De schaarste van deze professionals zorgt ervoor dat salarissen voor compliance 
specialisten dit jaar opnieuw zullen stijgen. 
 
FINANCIËLE PROCESSEN VERANDEREN
Processen binnen de financiële sector worden, net als in andere sectoren, steeds verder geautomatiseerd. Banken zetten grote 
data centers op van waaruit rapportagevoering gecentraliseerd uitgevoerd wordt. Vooral grote banken kunnen hiermee enorme 
kostenbesparingen realiseren. Zij hebben financiële professionals met uitgebreide kennis van IT en big data nodig om nieuwe 
rapportageprocessen op te zetten. Deze ontwikkeling zorgt er ook voor dat de rol van reporting specialisten verandert. De focus 
komt te liggen op het vertalen van zeer uitgebreide rapportages naar bruikbare informatie voor de organisatie en het manage-
ment. Een financial die de processen door en door begrijpt en de link kan leggen tussen finance, data en risk is hiervoor de 
aangewezen persoon. 

EFFICIËNTIESLAG BINNEN GROTE BANKEN
Kostenbesparende maatregelen en reorganisaties in de bankensector zorgen op operationeel en front office niveau voor een 
verdere daling in het aantal vacatures. Wel is er een stijgende vraag naar tijdelijke operationele finance werknemers om de 
back-office te ondersteunen bij het implementeren van regelgeving en nieuwe processen. Door de snelle veranderingen binnen 
de sector komen banken soms voor verassingen te staan. De tijdelijke expertise die zij dan nodig hebben resulteert in een 
stijging in de vraag naar interim professionals.
 
ER WORDT WEER GEÏNVESTEERD
De bloeiende economie zorgt voor een toename aan activiteit van investeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders in Ne-
derland. Vooral de investeringen in vastgoed laten een sterk stijgende lijn zien. Dit jaar zullen nog meer investeringsmaatschap-
pijen op zoek gaan naar mogelijkheden, met name in de Randstad. Deze ontwikkeling zorgt voor een stijgend aantal vacatures 
voor financial accountants, asset managers, analisten en verschillende backoffice functies.
 
MEER FOCUS OP EMPLOYER BRANDING
Hoewel we in 2017 al flinke krapte zagen ontstaan onder finance specialisten, was dit nog maar het begin. Dit jaar breiden de 
tekorten zich verder uit op alle niveaus en zijn met name junior finance kandidaten met een bachelor of master diploma en 
2-5 jaar werkervaring steeds moeilijker te vinden. Om toch aan de wervingsvraag te kunnen voldoen, zullen organisaties meer 
aandacht gaan besteden aan employer branding. Een duidelijk carrièrepad en interne opleidingsmogelijkheden zijn belangrijke 
factoren voor junior professionals. Deze groep hecht daarnaast veel waarde aan een prettige werkplek met uitgebreide facili-
teiten en de vrijheid om flexibele uren danwel thuis te werken. Niet alleen de arbeidsvoorwaarden maar ook het recruitment-
proces zelf zijn uiterst belangrijk in de strijd om talent aan een organisatie te binden. Hoe langer het sollicitatieproces duurt, 
hoe meer concurrentie om de kandidaat er ontstaat met andere organisaties. Snelle en transparante wervingsprocessen zijn 
daarom een must om talentvolle junior finance kandidaten en specialisten aan boord te krijgen.
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Yrjo Migchelsen (BMT) over de bijzondere aspecten van een brandonderzoek 
aan boord van een schip

“Het is één grote puzzel”
Elk brandonderzoek is anders. Daarvan is iedere professionele brandonderzoeker voor de volle honderd procent over-
tuigd. Een brandonderzoek aan boord van een schip is van een geheel andere orde en geeft vanwege de afwijkende om-
standigheden een geheel andere dimensie aan het onderzoekswerk, zo werd recent duidelijk tijdens een presentatie van 
Yrjo Migchelsen, brandonderzoeker bij BMT, voor de branchegroep Transport/Goederen van het NIVRE in het Zalmhuis in 
Capelle aan den IJssel. “Feit is dat de brandweer meestal niet goed bekend is met het bijzondere karakter van branden 
op schepen, waardoor niet altijd voor de juiste aanpak wordt gekozen.”

In iets meer dan een uur praatte Migchelsen de circa 40 aanwezi-
gen bij over dit onderwerp. Wat komt hierbij zoal kijken? Wat is de 
rol van de brandonderzoeker? Hoe ontstaat en ontwikkelt een brand 
aan boord? En hoe vindt je binnen het ontstaansgebied van de 
brand de oorzaak?

ROL EN WERK BRANDONDERZOEKER
Migchelsen omschrijft het werk en de rol van een brandonderzoe-
ker als ‘een onderzoeker die gespecialiseerd is in technisch (brand) 
onderzoek’. “De brandonderzoeker begrijpt o.a. het basisprinci-
pe van brandchemie en brandfysica en past deze kennis toe als 
onderdeel binnen het totale concept van een brandonderzoek om 
het brandverloop, de plaats van ontstaan en de oorzaak te kunnen 
verklaren: het ‘lezen’ van de brand aan de hand van de brandres-
tanten.”

Dit werk vereist volgens hem onder meer kennis van o.a. ontste-
kingsmechanismen, (warmte) stromingen, warmteoverdracht, 
branduitbreiding, brandstofsamenstellingen, onderscheid tussen 
brandstof-gecontroleerde en ventilatie-gecontroleerde branden. “De 
brandonderzoeker volgt vaak de wetenschappelijke methode zon-
der dit overigens onder deze naam te definiëren.” Dat laatste licht 
hij desgevraagd nader toe: “Een onderzoek wordt uitgevoerd met 
een systematische aanpak. Het is zaak ervoor te zorgen dat alle 
aspecten van de brandlocatie worden vastgelegd. Daarbij ga je je 
bevindingen documenteren van de minste naar de meeste schade, 
bepaal je het ontstaansgebied aan de hand van de beschikbare 
informatie, arcmapping (het in kaart brengen van kortsluitsporen), 
brandpatronen en de brandontwikkeling. Binnen het ontstaansge-
bied van de brand ga je op zoek naar de aanwezige ontstekings-
bronnen en het eerst ontstoken materiaal en hiermee kan je de 
oorzaak van de brand vaststellen.

Vervolgens stond hij uitvoerig stil bij de zware opleiding die brand-
onderzoekers – zeker bij BMT – dienen te volgen. “Wij volgen oplei-
dingen volgens de richtlijnen van de IAAI (International Association 
of Arson Investigators), een internationale organisatie waar meer 
dan 9.000 brandonderzoekers wereldwijd bij zijn aangesloten. In 

de uitgebreide, kostbare opleiding – 50.000 tot 75.000 euro in de 
eerste twee jaar - worden de deelnemers onder meer getraind op 
het gebied van o.a. verzamelen van bewijsmateriaal en krijgt men 
rechtbanktraining. Na het volgen hiervan ben je internationaal 
gecertificeerd als brandonderzoeker en ben je vervolgens verplicht 
om jaarlijks trainingsmodules te volgen, bijvoorbeeld online, en 
dien je elke drie jaar opnieuw examen te doen om je certificaat te 
behouden.” 

HOE ONTSTAAT BRAND?
Gelardeerd met enkele praktijkvoorbeelden gaf Migchelsen zijn 
gehoor een inzicht in de wijze waarop branden aan boord van 
schepen kunnen ontstaan: namelijk door de aanwezige brandstof-
fen (denk hierbij ook aan lading), de mengverhouding, zuurstof – al 
hebben sommige stoffen niet altijd zuurstof nodig om te bran-
den, zoals bijv. kunstmest – katalysator (bijvoorbeeld aluminium 
phosphide dat wordt gebruikt als ongedierte bestrijding) en energie. 

Yrjo Migchelsen
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“Wat dat laatste betreft zijn er tal van ontstekingsmechanismen aan 
boord, zoals bijv. laswerkzaamheden en ruimverlichting.”

Cruciaal in het werk van de brandonderzoeker is het nagaan hoe de 
brand zich ontwikkelt. “Daarbij zijn een paar dingen echt belang-
rijk. Zoals de stroming (de richting en snelheid van de rookgassen 
bij een brand), de warmteoverdracht (geleiding, convectie, stra-
lingswarmte) en brandpatronen, de zichtbare of meetbare fysieke 
verandering en / of te identificeren aftekening die gevormd is door 
de brand. Brandpatronen ontstaan o.a. door warmte, afzetting en 
verbruik / afname van materiaal. De brandpatronen die ontstaan 
zeggen iets over de ontwikkeling van de brand. Het bepalen van 
de plaats van het ontstaan van de brand wordt naarmate de brand 
langer duurt moeilijker. Brandpatronen kunnen elkaar hierdoor 
opvolgen en vervagen”, aldus Migchelsen.

Aan de hand van foto’s van praktijkvoorbeelden lichtte hij toe dat 
je bijvoorbeeld een brand driedimensionaal moet zien, dat roet 
zich afzet op koele oppervlaktes en dat de rook, die vrijkomt bij 
de verbranding van pvc (bijvoorbeeld verwerkt in de isolatie van 
elektrische bekabeling), een corrosieve werking heeft doordat 
zoutzuur (HCL) vrijkomt, herkenbaar aan een groene aanslag op 
koperen delen van het elektrische systeem. Daarbij gaf hij aan dat 
je als brandonderzoeker ‘van buiten naar binnen moet werken’; 
van de plek met de minste schade naar de plek met de meeste 
schade. “Binnen het gebied met de meeste schade ga je vervol-
gens op zoek naar details in relatie tot de oorzaak, zoals bijvoor-
beeld kortsluitsporen. Om zo, mede aan de hand van de aanwezige 
materialen en ontstekingsbronnen binnen het ontstaansgebied de 
toedracht van de brand te achterhalen.”

BRAND OP EEN RO-RO SCHIP
Migchelsen sloot zijn boeiende presentatie af met een uitvoerige 
reconstructie van de aanpak van een spectaculaire brandschade 
aan boord van een ro-ro schip, waarop onder meer 300 nieuwe 
auto’s werden vervoerd. Op de dag van aankomst in de loshaven 
werden de eerste tekenen van brand (rook) ontdekt door een 
getuige die aanwezig was op het hoofddek. Tijdens zijn zoektocht 
heeft de getuige vervolgens een kleine vlammende brand ont-
dekt op het voorste gedeelte van het lager gelegen dek tussen de 
auto’s. Hij heeft vergeefs geprobeerd de brand te blussen met een 
poederblusser. Een half uur later, rond acht uur is een brandweer-
ploeg – die uiteindelijk uit ca 200 man bestond – begonnen met het 
blussen van de brand, waarbij het lastig was om dichtbij te komen. 
De volgende ochtend omstreeks 04.00 uur, dus acht uur later, was 
de brand geblust. De schade was enorm. Onder meer 69 auto’s, 
die alle stonden op het voorste gedeelte van het lager gelegen dek, 
werden zwaar beschadigd als gevolg van de brand en de totale 
schade werd geschat op ca 35 tot 45 miljoen euro. De onderzoe-
kers van BMT werden ingeschakeld voor onderzoek namens de 
ladingverzekeraars.

De schade had volgens Migchelsen alles wat een brandonderzoek 
interessant maakt, zowel qua omvang als complexiteit. “Elk brand-
onderzoek is altijd één grote puzzel, maar dat ging in deze zaak 
helemaal op.” Omdat de financiële belangen groot waren werden 
door meerdere partijen experts en onderzoekers ingeschakeld en 
leidde de calamiteit uiteindelijk tot langdurige rechtszaken in een 
viertal landen. Migchelsen deed onderzoek aan de hand van zowel 
de informatie van getuige(n), brandpatronen, smelt / kortsluitsporen 
en de brandontwikkeling. 

NIEUWE AUTO ALS TEST IN BRAND GESTOKEN
Er waren volgens hem meerdere opties voor de toedracht van de 
brand, zoals bijvoorbeeld laswerkzaamheden, kortsluiting ontstaan 
in één van de auto’s of in de elektrische kabels van het schip. “De 
eerste optie hebben we kunnen weerleggen, al had dat best nog 
wat voeten in de aarde. De tweede optie, het uitsluiten van het 
ontstaan van een brand in één van de auto’s, wat werd aangevoerd 
door de onderzoeker die namens het schip optrad, was lastiger. 

Foto’s: Yrjo Migchelsen
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Analyse door een laboratorium wees uit dat de rookontwikkeling 
van gecoat staal, zoals gezien door de getuige op het hoofddek, bij 
een temperatuur van 200-220 0C in gang wordt gezet.”

Hij vervolgt: “Daartoe hebben we zelfs een nieuwe vergelijkbare 
auto, onder vergelijkbare omstandigheden als aan boord, in brand 
laten steken in een laboratorium, waarbij naar voren kwam dat pas 
ongeveer 20 minuten na het in brand steken van deze auto de 
temperatuur 2100 0C bedroeg op het gesimuleerde stalen hoofddek 
(waarbij rook zichtbaar zou worden op het hoofddek zoals gezien 
door de getuige). Als dat het geval was zou, gezien het feit dat de 
brand in de nieuwe vergelijkbare auto na 20 minuten aanzienlijk 
te noemen was, de getuige nooit zo dicht bij de vuurhaard hebben 
kunnen komen als de brand zou zijn ontstaan in de auto die hij had 
proberen te blussen. De conclusie was uiteindelijk dat de brand 
zijn oorzaak had gevonden in één van de elektrische kabels van het 
schip, die vlak onder het hoofddek (maar boven de auto’s) waren 
gemonteerd.” l

Het verschil tussen brandonderzoek ‘aan de wal’ 
en aan boord van een schip

In aanvulling op zijn presentatie voor zijn NIVRE-collega’s vroegen we Yrjo Migchelsen wat de voornaamste verschillen zijn 
tussen het verrichten van een brandonderzoek ‘aan de wal’ – bijvoorbeeld bij een bedrijf – en een brandonderzoek aan boord 
van een schip, zowel vaktechnisch, qua werkzaamheden, praktische belemmeringen en schadeomvang. Hieronder treft u zijn 
(uitgebreide) antwoord aan:

“Het verschil tussen een brandonderzoek ‘aan de wal’ en aan boord wordt voornamelijk gekenmerkt door de specifieke ken-
nis van schepen die benodigd is om een goed onderzoek te kunnen doen. Denk hierbij o.a. aan de constructie, de diverse en 
verschillende mechanische, hydraulische en elektrische systemen, scheepsgerelateerde documenten, scheepstermen en de 
praktijk aan boord, m.a.w. geen brand maar ook geen schip is hetzelfde.

Het uitvoeren van brandonderzoeken aan boord stelt de onderzoeker voor unieke uitdagingen vanwege extra veiligheids-
risico’s, de complexiteit van de branddynamica en brandscène en de omvang van de brandschade. De interpretatie van de 
brandpatronen aan boord is gecompliceerd door specifieke ventilatie-effecten, de aanwezige vuurlast in de verschillende 
compartimenten van het schip en het ongewone brandverloop als gevolg van de constructie van het schip. Door de invloed 
van open luiken, ruimen, ontluchtingen of doorgangen kunnen brandpatronen ontstaan die de onderzoeker op het verkeerde 
been kunnen zetten betreffende het ontstaansgebied en oorzaak van de brand.

Bij brandonderzoeken aan boord zijn meestal ook meer partijen betrokken, allen met hun eigen belang, dan bij onderzoe-
ken ‘aan de wal’. Alvorens met het brandonderzoek aanvang kan worden gemaakt, moeten de neuzen van al deze partijen 
(meestal met hun eigen onderzoekers) dezelfde kant op komen te staan. Dit kan op zichzelf al een uitdaging zijn, maar wel 
een leuke.” 


