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De markt heeft meer 
Riannes nodig

Schade-expert Pim Polakschoute vertelde me ooit dat je jaarlijks 
één hooguit twee mensen tegenkomt die je op de een of ande-
re manier raken of intrigeren: om wat ze zeggen, wat ze doen of 
gewoonweg door wie ze zijn. Toen ik dat hoorde ben ik voor mezelf 
‘terug in de tijd gegaan’ en kwam ik tot de conclusie dat ik me 
eigenlijk wel in die woorden kon vinden. 

Als journalist spreek ik heel veel mensen en heb ik het ‘genoegen’ 
dat ik op bijeenkomsten honderden sprekers heb mogen aanhoren. 
Soms zit daar een ‘pareltje’ tussen, maar dat zijn hele grote uitzon-
deringen. Futurist Adjiedj Bakas was zo’n iemand. Jeroen Kemper-
man (Zilveren Kruis Achmea) ook, die indruk maakte met zijn boek 
‘Briljante businesssmodellen uit verleden, heden en toekomst van 
schadeverzekeringen’, een absolute aanrader. Ook herinner ik me 
Ben Ale, de hoogleraar die met zijn fraaie Haagse tongval vrijwel 
altijd hele zinnige dingen zegt over de brandveiligheid in gebouwen 
en bedrijven. 

Ook mensen uit de branche hebben me soms getriggerd’. Zoals de 
toenmalige directeur Piet Renses, voor z’n 30e al directeur Exten-
so waarvan ik toen al zag dat hij ‘vér’ zou komen( CEO DEKRA). 
Datzelfde geldt voor Bob de Bruijn, ook zo’n ‘jonkie’, die binnenkort 
toetreedt tot RvB van Van Ameyde. Na het boeiende interview met 
Rianne Baumann (zie pag. 4.e.v.), die er onder meer mede voor 
heeft gezorgd dat Crawford in de markt een ander aanzien heeft 
gekregen en dat jonge talenten een kans kregen in het expertisevak, 
vroeg ik me af welke personen nog meer een ingrijpende veran-
dering in ‘dé markt’ tot stand hebben gebracht. Bij mij kwamen 
verder namen op als Frank Cooler (Intrasurance, pionier online 
verkoop verzekeringen), Felix Tenninglo (InShared, andere kijk op 
verzekeraar), Sjaak Schouteren (YoungInsurance) en Michel Schaft 
(hernieuwing coassurantiemarkt w.o. VNAB Kennis- en Ontmoe-
tingscentrum), maar er zijn er ongetwijfeld meer. 

De verzekerings- en schaderegelingsbranche is van oudsher traditi-
oneel, behoudend en weinig voorop lopend. Juist daarom heeft de 
sector behoefte aan inspirators en vernieuwers, En daarmee aan 
nog meer Riannes, Franken, Felixen, Sjaken en Michels. Want dat 
voor onze bedrijfstak verandering en innovatie een absolute nood-
zaak is, daar zal een ieder het volmondig over eens zijn.

Jan van Stigt Thans

Zoekt u een bevlogen PR & Communicatie specialist 

met passie voorverbinden en organiseren? 

06 109 110 48     www.vandervoortpr.nl
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Armand Hoftijzer over plannen NN voor de coassurantiemarkt

Goed voor Nederlands bedrijfsleven om 
een goede partij om de hoek te hebben

Het was in beursminnend Nederland de grote vraag nadat de overname van Delta Lloyd door NN Group/Nationale-
Nederlanden bekend werd gemaakt: wat gaat er gebeuren met de zakelijke schadeverzekeringsportefeuille van Delta 
Lloyd? Nationale-Nederlanden gaf hier vorig jaar zomer snel duidelijkheid over: “We blijven actief in het beurssegment.” 
Per 1 februari jl. werd voormalig Aon-deputy Chief Broking Officer Armand Hoftijzer bij Nationale-Nederlanden aange-
steld als directeur Grootzakelijk Beurs. In een eerste marktinterview licht hij een tipje op van de sluier van de 
co-assurantieplannen van de ‘Oranje verzekeraar. “We willen een bepalende en groeiende marktpartij zijn die met 
een goed rendement dicht bij haar klanten staat.”

Armand Hoftijzer werkt inmiddels twee decennia in de verzeke-
ringsbranche. Na drie jaar als Associate Consultant te hebben ge-
werkt bij The Boston Consulting Group gaat hij in 1998 als Strategy 
Analist aan de slag bij herverzekeraar Swiss Re in Londen. In ‘het 
centrum van de wereldwijde verzekeringsbranche’ maakt hij drie 
jaar later de overstap naar Aon waar hij drie jaar werkzaam was als 
member Strategic Account Board Europe & assistant van de CEO. 
In 2004 keerde hij terug naar Nederland, waar hij bij Aon Risk 
Solutions achtereenvolgens werkzaam was als Managing Director 
Aon Global Risk Consulting, directeur COT Instituut voor Veilig-
heids- en Crisismanagement, Managing Director Broking en de 
laatste twee jaar als Deputy Chief Broking Office. In die functie was 
hij grotendeels verantwoordelijk voor de inkoop in alle branches 
met uitzondering van pensioenen.

Sinds 1 februari jl. is hij directeur Grootzakelijk Beurs voor de 
Grootzakelijke Schadeverzekeringen bij Nationale-Nederlanden. Een 
maand eerder werden bij NN Zakelijk Schade Maurice Wagenaar 
en Arjan Nollen benoemd als directeur Volmacht resp. directeur 
Marketing & Verkoop. Maurice Wagenaar was sinds medio 2005 
bij Delta Lloyd werkzaam als achtereenvolgens verkoopmanager, 
verkoopdirecteur en volmachtmanager. Arjan Nollen keert terug bij 
NN na een periode van drie jaar bij Delta Lloyd. Sinds begin 2015 
werkte hij bij Delta Lloyd, achtereenvolgens als directeur Advies 
en als directielid van het Schadebedrijf van Delta Lloyd. Eerder al 
werd Gerard van Rooijen benoemd als directeur Zakelijk Scha-
de. Inmiddels is ook het nieuwe managementteam ingevuld, die 
bestaat uit de vier Underwriting Managers Bianka Bol (Liability), 
Jacqueline Bolijn (Property), Anneke Kooiman (Marine), Willem 
Schrijver (Technische Verzekeringen) en met Sigrid van Alderwegen 
(Business Controller) zal binnenkort een ervaren teamleider van 
buiten NN van start gaan. Het team Grootzakelijk Beurs telt ruim 
40 medewerkers. Hoftijzer verwacht later dit jaar nog enkele nieuwe 
collega’s op acceptatiegebied aan te trekken. 

DE KEUZE VOOR NN
Hoftijzer zegt in zijn nieuwe functie een mooie uitdaging te zien. 
“Ik ken de Nederlandse coassurantiemarkt goed. Het ‘oude’ Delta 
Lloyd had een mooi coassurantiebedrijf opgebouwd en Nationale-
Nederlanden heeft zich nadrukkelijk uitgesproken om niet alleen 

in het beurssegment actief te blijven maar ook de bereidheid 
getoond om daarin verder te willen investeren. En dat is een goede 
ontwikkeling. Het is goed dat er op de grootzakelijke markt in ons 
land een sterke, kapitaalkrachtige Nederlandse (beurs)verzekeraar 
blijft. Ik ben ervan overtuigd dat daaraan bij zowel de makelaars 
als hun (groot)zakelijke klanten behoefte is. Het is voor klanten 
en makelaars belangrijk een verzekeraar ‘om de hoek’ te hebben 
die benaderbaar is en waarbij je direct terecht kunt als dat nodig 
wordt geacht, bijvoorbeeld bij een groot of complex risico of bij een 
schade.”

De nieuwe combinatie is volgens Hoftijzer in het beurssegment 
de grootste Nederlandse verzekeraar. ‘Brand’ vormt qua omzet 
de grootste portefeuille, gevolgd door achtereenvolgens transport, 
techniek en aansprakelijkheid.

Armand Hoftijzer: “De Nederlandse coassurantiemarkt heeft in het verle-
den bewezen gezamenlijk goede, creatieve oplossingen te vinden voor de 
vaak grote en complexe risico’s waar bedrijven tegenaan lopen. Dat moet 
de kracht van dit segment blijven.”
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“We zijn groot genoeg om die positie in te blijven nemen en waar 
mogelijk uit te breiden. Vanwege onze omvang en de support van 
NN kunnen we de noodzakelijke investeringen doen in talent en IT. 
We willen ons team op een aantal terreinen graag verder versterken 
en zijn daar ook al actief mee bezig”, aldus de directeur Grootzake-
lijk Beurs

DOELSTELLING
Wat is je doel? “Kwaliteit leveren, klantgericht zijn en rendement 
creëren. Ofwel het coassurantiebeleid van NN goed neerzetten 
en er een professioneel, goed renderende beursverzekeraar van 
maken die qua service en producten luistert naar de wensen van 
klanten en makelaars, streeft naar een langdurige samenwerking 
en bereid is te investeren in talent en IT”, aldus Hoftijzer. “En 
natuurlijk willen we graag verder groeien, maar niet tegen elke 
prijs. We streven ernaar om samen met makelaars en hun klanten 
tot een goede en passende oplossing te komen. Om ook in de 
toekomst een sterke partner te kunnen zijn voor onze klanten en 
makelaars houden we tegelijkertijd een scherp oog op ons rende-
ment. Bij niet alle onderdelen stemt het rendement tot tevreden-
heid. We zullen enkele minder goed draaiende segmenten dan ook 
zeker aanpassen. Onze insteek daarbij is ‘hoe kan het wel’”, aldus 
Hoftijzer, die daarbij nadrukkelijk aangeeft samen met het inter-
mediair zoveel mogelijk data met elkaar te willen delen, uiteraard 
binnen de grenzen van de wet- en regelgeving. “Het delen van data 
tussen marktpartijen zal meer en meer aan belang winnen.”

SCHADEBEHANDELING IN EIGEN BEHEER
Vooral in expertise- en schaderegelingsland was men benieuwd wat 
er na de fusie zou gebeuren met het schaderegelingsbeleid. Delta 
Lloyd was van oudsher één van de verzekeraars met een eigen 
expertiseapparaat, terwijl NN jaren geleden de eigen expertiseafde-
ling ophief en de werkzaamheden uitbesteedde aan Van Ameyde 
en CED. 
 
Inmiddels heeft Nationale-Nederlanden besloten om – per 1 juli 
jl. - het afhandelingsproces van schades weer in eigen beheer te 
nemen met een eigen korps aan experts, al blijft men daarnaast 
CED inschakelen voor expertisewerkzaamheden. Voor specifie-
ke schades binnen de coassurantie blijven de contacten met de 
gespecialiseerde experts bestaan. Daarnaast blijft NN IT-diensten 
afnemen bij Van Ameyde. In een persbericht stelde de verzekeraar 

dat ‘er na de overname van Delta Lloyd door NN Group een strate-
gische heroriëntatie heeft plaatsgevonden bij het gecombineerde 
schadebedrijf’. “De integratie heeft geleid tot een nieuwe visie ten 
aanzien van de schade-afhandeling. Met het opnieuw zelfstandig 
uitvoeren van de claimactiviteiten nemen we de keten grotendeels 
in eigen beheer. Voor de zakelijke klant doen we dit volledig en voor 
de particuliere klanten bekijken we dit de komende tijd. NN Schade 
versterkt op deze wijze haar organisatie, waarin een excellente 
klantbediening, duidelijke Pricing & Underwriting en digitale service 
centraal staan.”

 Van Ameyde heeft sinds 2008 het proces van schade-afhande-
ling voor NN verder geoptimaliseerd en een succesvol IT-platform 
gerealiseerd. Hier blijft Nationale-Nederlanden gebruik van maken. 
“Vanuit Nationale-Nederlanden kijken we terug op een succesvolle 
samenwerking met Van Ameyde. Deze heeft geleid tot een hoge 
klanttevredenheid en efficiëntie in processen.”

GOEDE TOEKOMST
Desgevraagd zegt Hoftijzer een goede toekomst te zien weggelegd 
voor de Nederlandse coassurantemarkt. “Dit marktsegment heeft 
in het verleden bewezen gezamenlijk goede, creatieve oplossingen 
te vinden voor de vaak grote en complexe risico’s waar bedrijven 
tegenaan lopen. Dat moet de kracht van dit segment blijven. Zaak 
is goed te blijven luisteren naar wat de markt wil en samen met ma-
kelaar en klant tot verzekerings- en risicobeperkende oplossingen 
te komen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Daarbij wordt 
naar mijn overtuiging duurzaamheid steeds belangrijker, zowel in 
de bedrijfsvoering als wat de samenwerking met andere partijen 
betreft. “In dit verband wijst hij op de woorden van NARIM-voorzit-
ter Adri van der Waart, die eerder dit jaar zowel tijdens het congres 
van zijn organisatie als in een interview in dit magazine een lans 
heeft gebroken voor een duurzame, meerjarige samenwerking met 
marktpartijen.” “Een goede zaak”, benadrukt Hoftijzer.

Gevraagd naar andere voorwaarden voor een succesvolle coassu-
rantiemarkt in de toekomst, antwoordt hij met: voldoende aanbie-
ders van verzekeringsdekking in alle branches, open staan voor 
veranderingen, met je tijd meegaan en in staat blijven om talentvol-
le medewerkers aan ons te binden. In onze branche zit de kracht 
vooral in de mensen: in hun kennis, ervaring en klant- en oplos-
singsgerichte instelling.” n

www.eur.nl/esl
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Rianne Baumann kiest na lang nadenken toch voor langer verblijf in verzekeringsmarkt

Ik wil de digitale transformatie 
van de branche van binnenuit 
meemaken …..en daaraan een 

belangrijke steen bijdragen
Het was de meest opvallende ‘transfer’ in de schadeverzekeringsbranche van de afgelopen maanden. Rianne Baumann 
kondigde eind mei haar vertrek aan als directeur bij Crawford & Company, waarna binnen de sector het grote gissen 
begon naar de vervolgstap binnen haar carrière. Wie bij de ‘bookmakers’ geld had ingezet op haar uiteindelijke keuze – 
assurantiemakelaar Raetsheren in Alkmaar – was nu ongetwijfeld een rijk mens geweest. In dit interview licht zij haar 
(verrassende) keuze toe en laat en passant haar licht schijnen over de expertise- en verzekeringsbranche en haar 
fascinatie voor digitale transformatie. ”Daar doen we als bedrijfstak nog veel te weinig mee.”

Toen zij in mei haar baan bij Crawford&Company als Vice-President 
Global Markets en operationeel directeur Non-Marine had opge-
zegd, had zij naar eigen zeggen nog geen andere job en zelfs geen 
duidelijkheid over de richting die zij met haar loopbaan op wilde. 
“Ik wilde eens goed nadenken over wat ik zelf wilde en belangrijk 
vond. Blijf ik binnen de branche of zoek ik een uitdaging daarbui-
ten? Daarvoor had ik tijd nodig, temeer nu Crawford zo’n intensief 
bedrijf is dat je daarvoor naast je werk niet of nauwelijks tijd hebt. 
Daarvoor heb ik de maand juni uitgekozen, waarin ik ook nog eens 
mijn paper over digitale transformatie in de verzekeringsbranche 
wilde schrijven voor mijn MBA-studie aan de Nyenrode Universi-
teit.”

Zij wist van meet af aan overigens wél wat zij niet (meer) wilde. 
Dat was haar carrière voortzetten in de expertisebranche of een 
management- of directiefunctie bij een bedrijf met een beleidsbe-
palende ‘moeder’ in het buitenland. “Daar wordt het beleid bepaald 
door iemand die de lokale markt en culturen in andere landen niet 
kent. Bovendien wordt wel uitgedragen dat mensen (lees mede-
werkers) en innovatie belangrijk zijn, maar het gaat uiteindelijk 
om niets anders dan de cijfers. Daardoor heb ik meer dan me lief 
was collega’s moeten teleurstellen, relevante investeringen niet 
kunnen doen en innovatieve projecten vroegtijdig moeten beëindi-
gen omdat de return on investment niet in hetzelfde boekjaar zou 
vallen. Werken in een omgeving waar alle belangen ondergeschikt 
worden gemaakt aan het financiële resultaat, is een uitdaging waar 
ik uiteindelijk niet meer blij van werd.”

MBA-STUDIE
Zij vervolgt: “Mede door toedoen van mijn MBA studie op het 
terrein van Business and IT ben ik in gaan zien welke mogelijkhe-
den er in deze branche zijn, en de mate waarin we aan de hand 
van technologische mogelijkheden ‘anders en verfrissend te werk 
kunnen gaan’ in het belang van alle partijen. Diverse partijen 

kwalificeren de verzekeringsbranche ook wel als één van de meest 
disruptieve branches in relatie tot deze technologische mogelijkhe-
den. En op dat vlak zie ik dan ook veel kansen, met dien verstande 
dat ik aan de kwalificatie disruptief wel een positieve invulling geef.”
“Als je voor jezelf weet dat je onderdeel wilt zijn van een dergelijk 
ingrijpend veranderingsproces, misschien wel bepalend wilt zijn, 

Rianne Baumann:“Ik denk te kunnen stellen dat ik er mede aan heb 
bijgedragen dat het beeld dat er in de markt bestaat over Crawford&Com-
pany in positieve zin is bijgesteld. Het bedrijf is een jonger, dynamischer en 
innovatiever bedrijf geworden. Dat is best iets om trots op te zijn.”
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dan moet je op zoek gaan naar een werkgever die daar op dezelf-
de manier tegen aan kijkt en waarbij je met die ambitie aan de 
slag kunt”, vervolgt Baumann. “Aangezien ik graag voor klanten 
creatieve maatwerkoplossingen bedenk en ontwikkel, maar tegelij-
kertijd veel waarde hecht aan een goede relatie met alle betrokken 
stakeholders. Omdat ik de diverse partijen graag in constructieve 
samenwerkingen met elkaar verbind en nader tot elkaar breng, 
in de overtuiging dat we met elkaar het meeste bereiken, wilde ik 
graag aan de slag bij een makelaar. Maar dan wel eentje die van 
knallen houdt.” 

KEUZE VOOR DE BRANCHE
Rianne had meerdere opties, zowel binnen als buiten de branche. 
Vanwaar de keuze voor een langer verblijf in de verzekeringsbran-
che? “Na lang nadenken heb ik ervoor gekozen om in de verze-
keringsbranche actief te blijven. Het is weliswaar niet de meest 
dynamische en innovatieve bedrijfstak geweest tot op heden, maar 
wel een sector die ik ken, waar ik veel ervaring mee heb en waarin 
ik een netwerk heb opgebouwd. En ik ben ervan overtuigd dat ik 
binnen mijn nieuwe rol veel dynamiek en innovatie kan brengen, 
maar ook mag ervaren.” 
 
Wat - zoals reeds aangegeven - meespeelt, is dat zij een fascina-
tie heeft voor digitale transformatie en benieuwd is hoe de sector 
hiermee omgaat. “Zelf heb ik een duidelijke visie over hoe dit vorm 
gegeven dient te worden. Ik wil de digitale transformatie van de 
branche dan ook graag van binnenuit meemaken en, daar met mijn 
nieuwe collega’s een bepalende en leidende rol in hebben. Onder 
mee door deze transformatie te gebruiken voor het verbinden van 
de diverse partijen, vanuit de rol als makelaar. Want de branche 
loopt op dat gebied niet bepaald voorop. Er ligt nog een heel terrein 
braak en daarmee ligt er een grote uitdaging voor ons. Maar wij 
gaan die uitdaging aan en zullen de markt laten zien wat digitale 
transformatie in onze branche inhoudt en - in het belang van alle 
partijen - ten positieve met zich mee kan brengen.”
 
RAETSHEREN: EEN MOOI BEDRIJF MET EEN GOEDE EN 
INNOVATIEVE TOEKOMSTVISIE 
Per 1 september a.s. treedt zij in dienst bij Raetsheren, de in 
Alkmaar gevestigde internationaal opererende assurantiemakelaar 
die zich met ruim 150 medewerkers vooral toelegt op het leveren 
van verzekerings- en riskmanagementdiensten ten behoeve van het 
bedrijfsleven en de publieke sector. Zij gaat daar aan de slag als 
Manager Business Development /Manager Aansprakelijkheid.

Vanwaar die (voor velen verrassende) keuze? Rianne: “Daarvoor 
zijn meerdere redenen aan te voeren. In de eerste plaats is Raets-
heren een mooi bedrijf, met een goede en innovatieve toekomst-
visie en met een super team om mee te werken! Een kwalitatief 
goede makelaar die staat voor haar visie en beleid. Raetsheren is 
tevens een partij die bekend staat vanwege het feit dat zij de dienst-
verlening net even anders vorm geeft dan concurrenten en daar-
mee bijzonder onderscheidend kan acteren. Dat zit in het DNA van 
het bedrijf en dat past goed bij mij. En andersom. Niet onbelangrijk 
voor mij is verder dat Raetsheren geen bedrijf is met ingewikkelde 
matrixmodellen. Binnen mijn managementfunctie heb ik korte lij-
nen met de directeur. Dat maakt snel en adequaat schakelen in het 
belang van klanten, maar ook andere relevante stakeholders zoals 
verzekeraars en collega’s, dagelijkse praktijk in plaats van uitzonde-
ring. Daar kijk ik naar uit in de volste overtuiging dat die werkwijze 
noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de vraag van de voor ons 
zo relevante partijen.”
 
VOLDOENDE MOGELIJKHEDEN VOOR GROEI EN UITBREIDING
Raetsheren biedt volgens haar tevens voldoende mogelijkheden 
voor groei en uitbreiding, zeker op de zakelijke markt. “Dat maakt 
de uitdaging voor mij nog interessanter. Het aanboren van nieuwe 
segmenten, het ontwikkelen van nieuwe productmarktcombinaties. 
Dat is wat ik ook bij Crawford&Company altijd het meest uitda-
gende aan mijn baan heb gevonden. En Raetsheren voegt daar 
een nieuwe dimensie aan toe. De makelaar heeft nu immers meer 
dan ooit de mogelijkheid om de diverse stakeholders met elkaar te 
verbinden.” 

De visie van Raetsheren is om eindklanten en verzekeraars dichter 
bij elkaar te brengen, meer interactie te bewerkstelligen ten be-
hoeve van het eindresultaat (in het belang van alle betrokkenen). 

Werken in een omgeving 
waar alle belangen 

ondergeschikt worden 
gemaakt aan het financiële 
resultaat, is een uitdaging 
waar ik uiteindelijk niet 

meer blij van werd

“Bij een bedrijf met een beleidsbepalende ‘moeder’ in het buitenland wordt 
het beleid bepaald door iemand die de lokale markt en culturen in andere 
landen niet kent. Bovendien wordt wel uitgedragen dat mensen (lees me-
dewerkers) en innovatie belangrijk zijn, maar het gaat uiteindelijk om niets 
anders dan de cijfers.”
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Rianne daarover: “Juist op een moment waarop verzekeraars en 
verzekerden steeds verder van elkaar lijken te vervreemden. Die rol 
nemen we bijzonder serieus en we zien daar veel mogelijkheden. 
Zeker met behulp van de technologische mogelijkheden waar ik 
eerder al aan refereerde. Die mogelijkheden moeten er ons inziens 
toe leiden dat het maatwerkniveau dat de klant van Raetsheren ge-
wend is behouden blijft, maar wel met een nog snellere, adequate-
re service. Maar ook meer transparantie en inzicht in risico’s aan de 
hand van data analytics. Daar zullen we overigens ook de dialoog 
met verzekeraars verbreden en verdiepen. We zullen deze dialoog 
met de diverse stakeholders op zeer korte termijn verder oppakken 
en voortzetten. Alles bij elkaar ben ik super enthousiast over deze 
volgende stap in mijn loopbaan en kijk uit naar de verdere samen-
werking met klanten en verzekeraars.”

TWEELEDIG
Hoe kijk je terug op je 8,5 jaar in de expertise- en verzekeringsbran-
che bij Crawford & Company? “Tweeledig”, antwoordt zij prompt, 
een reactie die om een toelichting vraagt. “Ik heb de kans gekregen 
om fantastische dingen kunnen doen en me op tal van fronten kun-
nen ontwikkelen. Daarvoor heb ik van George (algemeen directeur 
Oostrom, red) alle ruimte en mogelijkheden gekregen om het werk 
anders te doen en nieuwe concepten te ontwikkelen. We hebben 
bijvoorbeeld veel jongeren aangetrokken, hen opgeleid via de 
daarvoor speciaal opgezette Crawford Academy en hen enthousiast 
gemaakt en perspectief geboden, klaargestoomd voor het expertise-
vak. We hebben daarnaast ons marketing & sales-beleid drastisch 
veranderd, nieuwe producten en diensten gelanceerd en tal van 
events georganiseerd, zowel vakinhoudelijk als relationeel, zoals 
het buitengewoon gezellige en succesvolle ALS Beach Volleybal 
Toernooi. Want ook goed doen voor de maatschappij is iets waar bij 
Crawford&Company veel ruimte voor kon worden gemaakt (zie ook 
de projecten van Pameijer, Jinc en Stichting ALS). Daarnaast ben 
ik ontzettend trots op mijn liability-team en de groei en kwalitatieve 
vooruitgang die we daarmee hebben geboekt.”

Wat heb je bereikt? “Ik denk te kunnen stellen dat ik er mede aan 
heb bijgedragen dat het beeld dat er in de markt bestaat over 
Crawford&Company in positieve zin is bijgesteld. Het bedrijf is een 
jonger, dynamischer en innovatiever bedrijf geworden. Dat is best 
iets om trots op te zijn.”

AVERSIE TEGEN VERNIEUWING
Je antwoordde ‘ tweeledig’. Wat is die andere kant? “Toen George 
mij vroeg bij hem te komen werken, stond ik niet meteen te jui-
chen. Ik vond de branche saai en stoffig en te weinig vernieuwend 
en innovatief. Dat vind ik overigens nog steeds. Er zijn dan ook 
meerdere gesprekken geweest om mij over de streep te trekken. 
Daarbij werd ik extra geprikkeld door een opmerking van een se-
nior-expert bij Crawford die mij zei ‘dit kun jij niet’. Dan heb je een 
kwaaie aan me. Dan wil ik het tegenovergestelde bewijzen.” Wat is 
je dan vooral tegengevallen? “De aversie bij mensen tegen veran-
dering en vernieuwing. Ik heb zeker veranderingen in gang kunnen 
zetten, maar het ging wel ontzettend moeizaam en stroperig en ging 
met veel tegenwerking gepaard.”

Zij vervolgt: “Mede daardoor ben ik er eigenlijk het meest trots op 
dat ik altijd ben blijven volhouden, ben blijven praten om mensen 

te overtuigen van de noodzaak tot veranderen en hen uiteindelijk 
in veel zaken heb meegekregen.” Hebben vrouwen het in de 
expertise- en verzekeringsbranche, toch nog vooral een mannen-
bolwerk, moeilijker? Rianne: “Dat is lastig aan te geven. Ik denk 
dat onze bedrijfstak op zich gelijke kansen biedt aan mannen en 
vrouwen en zie de laatste jaren gelukkig meer vrouwen toetreden. 
Ik ben zeker niet een vrouw van vrouwenclubs en sta ook niet op 
de bres voor meer diversiteit. Ik geloof heilig in het recruiten van 
de kandidaat met de beste fit, man of vrouw. Wel denk ik dat de 
sector qua omgangsvormen wat verbetering kan gebruiken. Wat ik 
- en met mij veel andere vrouwen in deze branche - soms moeten 
aanhoren van hun mannelijke ‘collega’s’, daar kun je een boek 
over schrijven.”

KWALITEIT OMHOOG EN INNOVATIEVER
Wat zou je de expertise- en verzekeringsbranche nog meer mee 
willen geven? Rianne: “Ik geloof zeker in een goede toekomst voor 
de expertisebranche, maar dan uitsluitend voor de high end- 
schades. Ik ben ervan overtuigd dat de (kleinere) schades aan de 
onderkant op een andere, meer geautomatiseerde manier zullen 
worden afgewikkeld. Daartoe bieden de technologische mogelijk-
heden ook alle ruimte. Je zou wel gek zijn als je daar niet op in 
zou spelen. Voorwaarde voor behoud van high end schades is wel 
dat de kwaliteitseisen die aan experts worden gesteld op een ho-
ger niveau komen te liggen. Daarnaast moeten bureaus meer voor 
zichzelf opkomen en zich niet door opdrachtgevers in de hoek van 
een lage prijs laten drukken. Zij moeten zich vooral focussen op 
het leveren van toegevoegde waarde en daar een redelijke prijs 
voor durven te vragen.”

Baumann is van mening dat er binnen de verzekeringsbranche 
mede door de Wft iets meer aandacht is voor opleidingen en de 
noodzakelijke kwaliteitsverbetering. “Ook gaan de veranderingen 
weliswaar sneller dan in de expertisebranche, maar nog lang niet 
snel genoeg als je dat vergelijkt met andere sectoren. Daarnaast 
moet er meer aandacht komen voor de mogelijkheden die toepas-
singen op het gebied van digitale transformatie de sector bieden, 
zoals predictive modelling, artificial intelligence en blockchain. Dat 
heeft in directiehuizen nog lang niet de aandacht die het zou moe-
ten hebben. Dat is mede het gevolg van het korte termijn-denken, 
dat wordt ingegeven door het feit dat directies van bedrijven van 
jaar tot jaar worden afgerekend op de resultaten. Wat niet bepaald 
bevorderend is voor het hebben van een lange termijn-
visie en om investeringen in digitale transformatie hoog op de 
agenda te zetten. Gelukkig is dat bij Raetsheren anders. Wij ne-
men graag het voortouw.” n

Ik heb een fascinatie heeft 
voor digitale transformatie en 
ben benieuwd hoe de sector 

hiermee omgaat
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Engelse hervormingen 
behandeling van whiplash-

claims uitgesteld

Door Michael Akerboom, Business Development Manager bij 
Van Ameyde International  

De eerder dit jaar door het Engelse ministerie van justitie aangekondigde hervormingen in de letselschadesector zijn 
uitgesteld. Naar verwachting worden de hervormingen, die een groot verschil gaan maken in de behandeling van  
whiplashclaims, geïmplementeerd in april 2020, in plaats van april 2019.

In het antwoord op het rapport over de limiet van kleine letselscha-
des van de Select Committee (een parlementaire commissie) stelt 
de regering dat zij “zich heel goed realiseert dat de voorgestelde 
aanpak de wijze waarop whiplashclaims worden behandeld funda-
menteel zal veranderen en dat de bezorgdheid over de toegang tot 
de rechter moet worden weggenomen.”

De voorgestelde veranderingen omvatten
n een vast tariefsysteem voor smartengeld bij whiplashclaims 
 met een prognose tot twee jaar

n een verbod op het aanbieden van een schikking in whiplash-
 claims zonder medisch bewijs

n een verhoging van de limiet van het traject voor kleine 
 vorderingen (Small Claims Track) voor letselschade in 
 verkeersongevallen naar 5.000 pond

Voor de nieuwe processen is een online platform nodig voor het 
stadium vóór de gerechtelijke procedure. Uitgebreide gebruiker-
stests zijn nodig om ervoor te zorgen dat het platform gebruikers-
vriendelijk is voor alle aanvragers. Het ministerie van justitie zegt 
dat het “uiterst belangrijk is dat deze hervormingen en de imple-
mentatie van het online platform bovenal goed in plaats van snel 
worden doorgevoerd.”

De regering stelt dat de voorgestelde hervormingen het probleem 
van de aanhoudend hoge kosten en het grote aantal whiplash-
claims aanpakt en vast van plan is deze te beheersen en te 
verlagen. De hervormingen “zorgen ervoor dat mensen met eerlijke 
claims een evenredige vergoeding voor hun letsel blijven ontvan-
gen”. Wat ook belangrijk is, is dat “de hervormingen lichtvaardig 
procederen ontmoedigen en beheersen.”

Het online platform is naar verwachting in oktober 2019 klaar voor 
het op grote schaal testen. n
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100-jarig Lengkeek gaat positief gestemd ‘volgende eeuw’ in

Behoefte markt verandert, maar 
er zal altijd vraag blijven naar 

een gedegen, persoonlijke 
schaderegeling

Over het antwoord op de vraag of er toekomst is voor de schade-expertisebranche hoeft Hans 
de Hoog, directievoorzitter van expertise- en taxatiebureau Lengkeek, niet echt na te denken. 
“Er zullen altijd schades blijven ontstaan en daarmee zal de behoefte blijven bestaan aan vak-
kundige, persoonlijke schaderegelingsoplossingen. De aard van de vraag en behoefte vanuit de 
markt zal waarschijnlijk wel veranderen. Degenen die in staat zijn goed op die veranderingen in 
te spelen, hebben de grootste kans op een goede toekomst.”

We spreken Hans de Hoog niet zomaar. Zijn bedrijf bereikt dit jaar 
de respectabele leeftijd van 100, een heuglijk jubileum dat op 
gepaste wijze zal worden gevierd met onder meer met een relatie-
bijeenkomst op 20 september a.s. aan boord van de SS Rotterdam 
en met een feestelijke bijeenkomst voor de ca 150 medewerkers. 
Elders op deze pagina’s treft u een tijdlijn aan met de meest mar-
kante momenten in het 100-jarig bestaan van het familiebedrijf, 
dat in 1918 werd opgericht door Cees Laarman en waarin 14 jaar 
later ene J.A. (Joop) de Hoog in dienst trad als technisch expert, 
inderdaad de grootvader van de huidige directievoorzitter.

Gevraagd naar wat de belangrijkste momenten zijn in de rijke, 
100-jarige historie van Lengkeek noemt De Hoog er twee: “Het 
besluit om in 1983 er nadrukkelijk voor te kiezen om een totale 
dienstverlening onder één dak aan te bieden (taxaties en expertises 
op het gebied van zowel brand/bedrijfsschade, bouwkundige en 
technische schades) en later de bewuste keuze om uit het volume-
segment te stappen – een totaal andere tak van sport - en ons puur 
te gaan richten op het hogere segment. Beide beslissingen hebben 
ons allesbehalve windeieren gelegd en kunnen met de kennis van 
nu als een ‘gouden greep’ worden bestempeld. Het bedrijf dat des-
tijds 25 medewerkers telde, onder wie zes vennoten, omvat nu het 
zesvoudige aan personeel, verdeeld over vestigingen in Rotterdam, 
Amsterdam, Eindhoven en Zwolle, met nog twee eigenaren: Klaas 
Mijnheer en ik. De directie bestaat naast mezelf uit financieel direc-
teur Anton Wilms en directeur expertise Hielke Sevinga.” 

Hoe zou je Lengkeek zelf willen omschrijven? De Hoog: “Als het 
enige zelfstandige expertise- en taxatiebedrijf dat een unieke com-
binatie en breed palet aan schadegerelateerde diensten en services 

biedt aan verzekeraars, makelaars, multinationals en andere 
bedrijven, vooral in Nederland maar – via Charles Taylor Adjusting 
– ook in het buitenland.” De corebusiness wordt gevormd door de 
branches brand, aansprakelijk en techniek. “We doen in feite alles 
met uitzondering van auto- en letselschades en dan met name 
in het hogere segment. Daarbij zijn we naar verhouding sterk 
vertegenwoordigd in een aantal sectoren, waaronder agrarisch, in-
dustrie & energie, overheid & onderwijs (o.a. nadeelcompensatie), 
particulieren, MKB, zorg & welzijn.”

TOP 5
 Lengkeek neemt in het genoemde deel van de expertisemarkt 
een plaats in de Top 5 in en behoort het binnen de taxatiemarkt 
tot de drie grootste bedrijven. Snel kunnen schakelen noemt De 
Hoog een van de sterke punten van zijn bedrijf. “We weten wat de 
klant wil – een betrouwbaar product voor een eerlijke prijs - en hoe 
de markt werkt. Daardoor kunnen we schades snel regelen voor 
opdrachtgevers en hun klanten. Objectief, deskundig en snel.” 
‘Duidelijk Lengkeek’ luidt het motto van de honderdjarige. “Onze 
missie is klanten helpen bij financiële en commerciële risico’s te 
beheersen”, benadrukt De Hoog. “We zijn wat dat betreft een echt 
Rotterdams bedrijf: no nonsense en met persoonlijke aandacht 
voor de klant. Wat we samen met onze medewerkers vooral willen 
uitdragen is dat het leuk en makkelijk zakendoen is met ons.” 

TRENDS
Net als zijn collega’s in de branche ziet Lengkeek’s directievoorzit-
ter door verschillende oorzaken het totaal aantal expertiseopdrach-
ten wat afnemen, maar de gemiddelde complexiteit – en daardoor 
duur – toenemen. Het is mede daardoor een uitdaging voor de 

Hans de Hoog: “Ik heb het 
idee dat meer verzekeraars 
afstappen van hun tender-
beleid en in plaats daarvan 
meer in samenwerking 
met expertisebureaus tot 
een betere schaderegeling 
proberen te komen.”
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gehele markt om tegemoet te blijven komen aan de hogere eisen 
die opdrachtgevers aan ons werk stellen. Bijvoorbeeld door nog 
meer deskundige experts en taxateurs aan te stellen en/of zelf op 
te leiden.” 

Welke andere trends neem je waar? De Hoog: “Ik heb het idee dat 
meer verzekeraars afstappen van hun tenderbeleid en in plaats 
daarvan meer in samenwerking met expertisebureaus tot een bete-
re schaderegeling proberen te komen. Weliswaar blijft bij de inkoop 
van expertise- en taxatiediensten de prijs een belangrijke factor 
maar daarnaast wordt ook gekeken naar factoren als kwaliteit, 
betrouwbaarheid en klanttevredenheid. Ik vind het een goede zaak 
dat wij meer als meedenkende businesspartner worden gezien dan 
puur als leverancier. Uiteindelijk plukt ook de opdrachtgever daar 
de vruchten van.” 

Hij noemt het een punt van zorg dat door de noodzakelijke kosten-
efficiency bureaus inmiddels zo lean & mean zijn geworden dat er 
geen mankracht is om extra schades of een grote calamiteit op te 

kunnen vangen. “Ik zou het toejuichen als wij als branche geza-
menlijk een oplossing zouden vinden, bijvoorbeeld in de vorm van 
een pool van experts. Voorwaarde is wel dat wij ook door de markt/
opdrachtgevers in staat worden gesteld om te kunnen blijven inves-
teren in het aantrekken en opleiden van experts. Bij ons hebben 
vrijwel alle experts een opleiding op HBO- of universitair niveau 
gevolgd.” 

POSITIEF
Bij De Hoog overheerst echter het positieve. “We hebben als 
branche en bureaus het enkele jaren lastig gehad, maar de laatste 
tijd hebben we allesbehalve te klagen over werk. Natuurlijk hebben 
incidenten als de hagelbuien in Brabant, de gevallen van plaat-
selijke wateroverlast en de januaristormen van dit jaar daaraan 
bijgedragen, maar wij zien daarnaast een meer structurele groei. 
De economie trekt aan en daarmee nieuwe investeringen in alle 
bedrijfstakken.” 

Hij zegt zowel de toekomst van de branche in het algemeen als die 
van zijn eigen bedrijf dan ook positief tegemoet te zien. “Op naar 
de 200 jaar”, zegt hij lachend. Om daar meteen serieus aan toe te 
voegen: “Verder vooruitkijken dan vijf jaar is vandaag de dag schier 
onmogelijk. Ik verwacht dat we de komende jaren verder zullen 
groeien in onze segmenten en dat we ons nog verder zullen toespit-
sen op specialismen. In de markt zal de splitsing tussen enerzijds 
het meer (digitale) proceswerk en fysieke expertises aanscherpen 
en ligt het in de lijn der verwachting dat het totaal aantal expertises 
niet verder zal toenemen, wel de complexiteit en de omvang. Ik ben 
er echter van overtuigd dat de branche goed met de veranderen-
de markt zal omgaan. Schades blijven zich voordoen en daarmee 
zal er altijd vraag blijven vanuit de markt aan kwalitatief goede 
expertises, zowel fysiek als anderszins. Natuurlijk blijft de markt 
veranderen en daarmee ook de behoefte bij opdrachtgevers op 
het schaderegelingsgebied. Degenen die in staat zijn goed op die 
veranderingen in te spelen, hebben de grootste kans op een goede 
toekomst.” n

“In de markt zal de splitsing tussen enerzijds het meer (digitale) proceswerk 
en fysieke expertises aanscherpen en ligt het in de lijn der verwachting dat 
het totaal aantal expertises niet verder zal toenemen, wel de complexiteit en 
de omvang.”

1885

1932

1 0 0  J A A R

TERUG IN 
DE TIJD 

1918

Cees Laarman is geboren.

J.A. de Hoog (1910) heeft de MTS
(studierichting 'suiker') afgerond.
Hij wil naar Indië; dit kan niet
vanwege de recessie in die jaren.
Hij gaat in dienst bij zijn
schoonvader Laarman als
technisch schade-expert. 

1980
Bij de behandeling van grote

schaden moeten diverse
disciplines (bouwkunde,

techniek, installaties, goederen
en bedrijfsschade) geleverd

kunnen worden. Daarom wordt
door Laarman, expertisebureau
Lengkeek en bureau Koops  een

samenwerkingsverband 'L.K.L.'
opgericht. 

Laarman start eigen kantoor
onder de naam: fa. C. Laarman.
expertise- en taxatiebureau, te

Rotterdam. 

In 2018 is het alweer 100 jaar geleden
dat de firma C. Laarman, één van onze

rechtsvoorgangers werd opgericht.  

1952
C. Laarman is op 67 jarige leeftijd

overleden.

1958
J. de Hoog jr (1934), zoon van J.A.
de Hoog, is na zijn HTS-opleiding
'werktuigbouw' bij zijn vader in
dienst getreden als schade-
expert.

1980
Door Lengkeek wordt een kantoor
geopend aan de Deventerweg te
Zwolle. Hier zetelt Rob Lengkeek
en een medewerker van Koops.
Deze samenwerking komt niet
van de grond. 

1983
De fusie van Lengkeek, Laarman

en De Hosson met kantoren in
Schiedam, Rotterdam en Zwolle

is een feit. 
1984
J.A. de Hoog overleden.  
Kantoor Rotterdam wordt
gesloten. Alles wordt
overgebracht naar Schiedam. 1985

Kantoor De Raay te Amsterdam
wordt opgenomen in LLH en

daarmee is er ook een kantoor
van LLH in Amsterdam.  

2008
Diverse expertise- en
taxatiebureaus bureaus worden
door LLH overgenomen:
Hoeijmans (Lengkeek heeft dan
ook een kantoor in Eindhoven) 
PD&W, Van Eck, Buningh & vd
Weetering. 

Kantoor Schiedam verhuist naar
Rotterdam waardoor er nu 
kantoren in R'dam, A'dam,

Eindhoven en Zwolle bestaan.

2009
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Nieuwe klimaatstudie Verbond van Verzekeraars

Lokale overstroming verzekerbaar 
en betere aansluiting 

verzekeringsdekking op Wts
Het Verbond van Verzekeraars ziet mogelijkheden om op particuliere en zakelijke opstal- en inboedelpolissen aanvullen-
de dekking te bieden tegen lokale overstromingen. Die kunnen ontstaan door het falen van secundaire waterkeringen, 
bijvoorbeeld vanwege extreme neerslag of droogte. Een dergelijke verzekeringsdekking is momenteel niet breed beschik-
baar en sluit beter aan op de compensatieregeling van de overheid, de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). 
Het Verbond benadrukt dat het voorstel geen bindend advies is. Verzekeraars moeten zelf naar de vertaling en gevolgen 
voor hun eigen portefeuille kijken.

Dat valt te lezen in het ‘Adviesrapport Overstromingen’ van het Ver-
bond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl/media/5105/advies-
rapport-overstromingen-2018.pdf). In het rapport is de mogelijke 
schade door lokale overstromingen gesimuleerd. Uit de resultaten 
blijkt dat de schadebedragen binnen de verzekerbare bandbreedte 
vallen. Hiermee geeft het Verbond opvolging aan zijn eigen klimaa-
trapport ‘Hoofd boven water’ (www.verzekeraars.nl/media/3643/
hoofd-boven-water-verzekeren-van-schade-in-een-veranderend-kli-
maat.pdf) van afgelopen jaar, waarin één van de aanbevelingen was 
om de verzekerbaarheid van lokale overstromingen te onderzoeken.

BETERE AANSLUITING OP WTS
Met deze aanvullende dekking kunnen verzekeraars volgens het 
rapport beter aansluiten op de Wts. Deze ‘rampenwet’ kan de 
overheid in werking stellen na een (grootschalige) ramp om par-
ticulieren en bedrijven (gedeeltelijk) schadeloos te stellen en een 
reguliere verzekering niet voor handen is. “In de praktijk is echter 
onduidelijk wet wel of niet of niet van kracht wordt”, vertelt Leo De 
Boer, directeur Schade van het Verbond van Verzekeraars. 

“Verzekeraars die het advies opvolgen kunnen woningeigenaren 
en bedrijven compenseren die bij een lokale overstroming nu 
nog tussen wal en schip vallen.” Uit het adviesrapport blijkt dat 
het verzekeren van overstromingen door het falen van primaire 
waterkeringen nog een brug te ver is. De Boer: ”Zonder steun van 
de overheid is een grootschalige dekking voor overstromingsschade 
voor het bezwijken van primaire waterkeringen op dit moment niet 
haalbaar.”

PROJECTGROEP
In een toelichting op het rapport schrijft het Verbond: “In opdracht 
van het sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars 
heeft de projectgroep Neerslagclausule onderzocht in hoeverre 
de huidige neerslagdekkingen kunnen worden uitgebreid, zodat 
voortaan lokale overstromingen met een andere oorzaak dan lokale 
neerslag kunnen worden verzekerd. Het voorstel van de project-
groep richt zich vooral op een verruiming van de huidige neerslag-
dekking, omdat daarmee beter wordt aangesloten bij de beoogde 

werking van de Wet tege-
moetkoming schade 
bij rampen (Wts). Uiteraard 
is het aan verzekeraars zelf 
om wel of niet over te gaan 
tot het aanpassen van de 
neerslagclausule en voor 
hun eigen portefeuille te 
bepalen hoe zij deze willen 
vertalen in premiestelling 
en condities.”

De projectgroep denkt 
echter dat het haalbaar is 
om de neerslagclausule 
aan te passen, al blijft het 
volgens haar uiteraard aan verzekeraars zelf om wel of niet over te 
gaan tot het aanpassen van de neerslagclausule en voor hun eigen 
portefeuille te bepalen hoe zij deze willen vertalen in premiestelling 
en condities aan verzekeraars. “Ten eerste is het wenselijk om 
bepalingen over de hoeveelheid neerslag binnen een bepaald tijds-
bestek en gebied te schrappen. Dat komt namelijk de duidelijkheid 
in de dekking ten goede en is vooral in het voordeel van de klant, 
terwijl het de verzekerbaarheid nauwelijks zal ondermijnen.”

HAALBAARHEID
Daarnaast acht de projectgroep het voor verzekeraars haalbaar 
om dekking te bieden tegen overstromingen als gevolg van het 
falen (bijvoorbeeld dijkdoorbraak of niet goed werkende sluizen) of 
overlopen van secundaire (regionale/lokale) waterkeringen. En ten 
derde ziet de projectgroep geen mogelijkheden om zonder steun 
van de overheid de samenleving te verzekeren tegen overstromin-
gen als gevolg van het falen of overlopen van primaire waterkerin-
gen. Simpelweg omdat de hoeveelheden water niet kunnen worden 
gestuit, waardoor de schade de solvabiliteit van verzekeraars kan 
bedreigen. Tegelijkertijd sluit de projectgroep niet uit dat individu-
ele verzekeraars voor bepaalde groepen aanvullende producten 
kunnen aanbieden mét een dekking voor overstroming.

HOOFD BOVEN WATER  
Verzekeren van schade in een veranderend klimaat
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“Het verschil in dekkingsmogelijkheden voor primaire en secun-
daire keringen wordt bepaald door het feit dat secundaire keringen 
vooral beschermen tegen overstroming van boezems en kanalen. 
Omdat de hoeveelheid water in boezems en kanalen begrensd is, 
zijn de gevolgen kleiner dan bij overstroming van een grote rivier, 
die water blijft aanvoeren.”

RUIMERE DEKKING
Gesteund door de uitkomsten van de modelering door herverzeke-
ringsmakelaars en gesprekken met wetenschappers, is de project-
groep van mening dat een verruiming van de dekking mogelijk is, 
waardoor deze ook beter aansluit op de beoogde werking van de 
Wts. De projectgroep meent dan ook dat de dekking kan worden 
uitgebreid, op voorwaarde dat er voldoende aandacht is voor goed 
huisvaderschap en preventie wordt gestimuleerd:
1)  De huidige brandverzekeringen kunnen worden uitgebreid met 

alle schade door neerslag en water dat van buiten het gebouw 
binnenstroomt, behalve water dat helemaal of gedeeltelijk 
afkomstig is van de zee, een rivier of een binnenwater, doordat 
een primaire waterkering is overgelopen of heeft gefaald. Deze 
zogenoemde primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Water-
wet en het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen.

2)  Het stimuleren van preventie is een wezenlijk onderdeel van 
de dekking van kleinschalige overstromingen en andere vormen 
van wateroverlast. Er zijn steeds meer technische mogelijkheden 
beschikbaar en met simpele oplossingen kunnen gebouwei-
genaren en gebruikers veel schade voorkomen. Ook deuren 
en ramen kunnen waterdicht worden afgesloten. Verzekeraars 
kunnen zich onderscheiden door hier inventief op in te spelen 
met hun producten en voorwaarden. Ten slotte is het raadzaam 
te kijken naar dekking van schade door grond- en rioolwater met 
een andere oorzaak dan neerslag.

ONDUIDELIJKHEID BIJ VERZEKERDEN
Voor veel verzekerden is het zowel voor- als na een gebeurtenis 
niet duidelijk in hoeverre een schade zal worden gecompenseerd 
via een verzekering, een aansprakelijkheid van een regionaal be-
stuur of de Wts, schrijft de Projectgroep in haar rapport”. Dat blijkt 
uit rechtszaken die na extreme wateroverlast volgen, maar ook uit 
een consumentenonderzoek dat het Verbond in 2016 door GfK 
heeft laten uitvoeren waarbij hen werd gevraagd wie volgens hen 
de overstromingsschade betaalt. 

Respondenten konden op deze vraag meerdere betalers van over-
stromingsschade kiezen, maar de meesten hebben dat niet ge-
daan. Zes van de tien respondenten kiezen één betaler De meeste 
consumenten verwachten bij overstromingsschade aan gebouwen 
en goederen echter wel dat ‘iemand anders’ de schade betaalt. De 
meest genoemde ‘andere’ is de eigen verzekeraar (46%), gevolgd 
door de overheid (35%) en de gezamenlijke verzekeraars (30%). 
De eigenaar van het gebouw wordt door 16% van de verzekerden 
genoemd, de eigenaar van de goederen en het waterschap (beide 
12%), de huurder van het gebouw (3%) en overige (5%). 

Het Verbond heeft in het 
klimaatrapport de huidige 
gangbare dekkingen in een 
overzicht geplaatst. Schade 
door overstroming is in zijn 
algemeenheid niet verze-
kerbaar op een brandver-
zekering. Er is in Nederland 
slechts één aanbieder van 
overstromingsdekking, met 
een beperkt aanbod voor 
particulieren. Ook voor be-

Klimaatverandering belangrijk thema voor schadeverzekeraar
Klimaatverandering is een belangrijk thema voor (schade)
verzekeraars. Vorig jaar waarschuwden verzekeraars dat de 
schadelast op opstal-, inboedel- en autopolissen als gevolg 
van hevige regenval de komende decennia met een kwart mil-
jard euro kan toenemen ten opzichte van de huidige situatie. 
Verzekeraars benadrukken dat het stimuleren van preventie 
van wateroverlast en overstromingsschade van groot belang 
is. Daarnaast delen verzekeraars hun kennis over risico’s met 
belanghebbende partijen, zoals overheden, waterschappen en 
gemeenten. Zo organiseert het Verbond op 13 september a.s. 
een klimaatevent voor leden en geïnteresseerden, waar ook het 
Adviesrapport Overstromingen verder toegelicht zal worden.

Klimaatevent Hoofd boven water 
Op donderdag 13 september a.s. organiseert de Insurance 
Academy van het Verbond van Verzekeraars in het eigen 
pand in Den Haag van 13.30 tot 17.00 uur het Klimaatevent 
Hoofd boven water. Tijdens dit event, toegankelijk voor zowel 
leden van het Verbond van Verzekeraars als voor niet-leden, 
wordt behalve op het adviesrapport ingegaan op de laatste 

ontwikkelingen op het terrein van overstromingsdekkingen, de 
Verbondsagenda Klimaat en de autoriteiten op het gebied van 
klimaatverandering. 

Omdat dit thema zo actueel is, organiseert de Insurance Aca-
demy van het Verbond het Klimaatevent Hoofd boven water. 
Ewoud Bom (Achmea en voorzitter projectgroep neerslagclausu-
le) en Marc Melsen (Guy Carpenter, EMEA Senior Cat Advisor) 
lichten het belang toe van het adviesrapport voor verzekeraars 
en de maatschappij. 

Globaal programma
13.30 uur:   Inloop/ontvangst
14.00 uur:   Opening
14.10 uur:   Inhoudelijk programma met o.a.:
           - adviesrapport overstromingsdekkingen
           - Verbondsagenda Klimaat
           - Deskundigen over klimaatverandering
17.00 uur:   Sluiting, netwerkborrel en klimaatmarkt
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drijven is het aanbod beperkt. Voor grote Internationale concerns 
wordt er wel regelmatig een (gelimiteerde) overstromingsdekking 
geboden, maar voor het MKB en de agrarische sector is er geen 
volwaardig aanbod beschikbaar. Motorvoertuigen zijn overigens 

Klap introduceert landelijke overstromingsverzekering via internetmerk United Insurance

VIVAT organiseert Weather Damages Prevention Challenge en vraagt start-ups om oplossing 
voor klimaatproblemen

Assurantiemakelaar Klap (en haar internetmerk United Insurance) heeft in 2016 een over-
stromingsverzekering op de markt gebracht. De verzekering wordt aangeboden onder de naam 
overstromingsrisicoverzekering en biedt dekking tegen de gevolgen van een overstroming 
aan inboedel en/of woonhuis. Iets wat niet is verzekerd op bestaande woonverzekeringen. De 
verzekering wordt aangeboden in samenwerking met Neerlandse.
 
De overstromingsrisicoverzekering vervangt de in 2012 door Neerlandse geïntroduceerde 
catastrofeverzekering. De overstromingsdekking is op diverse punten vernieuwd. Zo is het 
risicomodel volledig geactualiseerd. Neerlandse baseert haar risico-inschatting op het meest 
actuele inzicht van het overstromingsrisico in Nederland, waarbij de resultaten van Veiligheid 
Nederland in Kaart (VNK) leidend zijn gemaakt. De premies zijn over de gehele linie verlaagd.

Klap is naar eigen zeggen de enige online aanbieder van een overstromingsverzekering in 
Nederland. “Op overstromingsrisicoverzekering.nl kunnen consumenten eenvoudig nagaan 
hoe groot de kans is dat zij worden getroffen door een overstroming en hoe hoog het water kan komen te staan. Op basis van 
dit persoonlijke overstromingsprofiel kunnen consumenten hun premie berekenen. Bij een hoog risico kan de premie worden 
verlaagd door het nemen van voorzorgsmaatregelen of door een lager verzekerd bedrag te kiezen. De overstromingsrisicoverzeke-
ring wordt afgesloten op basis van premier risque. In geval van schade wordt dus maximaal de verzekerde waarde van inboedel 
en/of woonhuis uitgekeerd”, aldus Klap, volgens wie met de introductie van de overstromingsrisicoverzekering het vanaf nu voor 
ieder huishouden mogelijk is om te kiezen voor een betaalbare overstromingsdekking.

Verzekeraar VIVAT doet een oproep aan start-ups om mee te 
denken over problemen die ontstaan door het veranderende 
klimaat. VIVAT verwacht een toename van weergerelateerde 
schades in de nabije toekomst en wil graag haar klanten 
behoeden voor overlast en ellende. Hiervoor is VIVAT de 
Weather Damages Prevention Challenge gestart.

Edwin Grutterink, General Manager Schade bij VIVAT 
(www.vivat.nl): “De huidige klimaatverandering gaat gepaard 
met flinke regen-, hagel- en onweersbuien, maar ook met grote 
droogte of stevige stormen. Dit leidt steeds vaker tot schades aan o.a. woningen en auto’s. En zorgt voor veel overlast bij onze 
klanten. Om deze overlast tot een minimum te beperken, komen wij graag in contact met de nieuwste, innovatieve oplossingen 
om de eigendommen van onze klanten te beschermen.”

Weather Damages Prevention Challenge
VIVAT wil met zoveel mogelijk oplossingen voor bovenstaande problematiek in contact komen en is daarom de Weather Dama-
ges Prevention Challenge gestart. VIVAT werkt in deze challenge samen met The Next web. Het doel is om gezamenlijk innova-
tieve, technologische oplossingen te vinden om weer-gerelateerde schades op de meest impactvolle manier te voorkomen.

Iedereen kan een oplossing aandragen voor de challenge. Hieruit worden de meest vernieuwende en bruikbare oplossingen 
geselecteerd. De genomineerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om hun oplossing te pitchen op 27 september 2018, in 
Amsterdam. De start ups met de beste oplossingen krijgen een partnership met VIVAT om zo hun oplossing verder te ontwikke-
len en uit te rollen bij een van de merken van VIVAT (Reaal of nowGo). Bovendien helpen VIVAT en TNW met de technische – 
en procesondersteuning om de samenwerking tot een succes te maken.

Voor meer informatie over en de mogelijkheden om deel te nemen aan de challenge: www.vivatweatherchallenge.nl.

Jorg Roodbeen

wél verzekerd tegen overstroming.” n
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KPMG-rapport ‘Accelerated evolution – M&A, transformation and innovation 
in the insurance industry’: 

Bijna driekwart verzekeraars 
komende drie jaar op zoek naar 
een acquisitie; tweederde naar 
een vorm van samenwerking 

Vanuit het besef dat organische groei niet genoeg zal zijn om de transformatie te realiseren die nodig wordt geacht om 
ook in de toekomst goed te kunnen blijven presteren, staan fusies en overnames wereldwijd opnieuw hoog op de agenda 
in de directiekamers van verzekeraars. Bijna driekwart is de komende drie jaar op zoek naar een acquisitie en tweederde 
naar een vorm van samenwerking/partnerschap. Van hen geeft 81% aan zelfs te denken aan twee of drie overnames en 
samenwerkingen, zo blijkt uit het rapport ‘Accelerated evolution – M&A, transformation and innovation in the insurance 
industry’ van KPMG, dat gebaseerd is op een internationaal onderzoek onder CEO’s in verzekeraarshuizen. Aan de ande-
re kant meldt 37% van de respondenten de komende drie jaar minimaal één bedrijfsonderdeel of activiteit af te willen 
stoten.

In de volwassen verzekeringsmarkten blijft organische groei sinds 
de start van deze eeuw met 9% ver achter in vergelijking met de 
stijging van het bruto binnenlands product (bbp) van 20%. Om hun 
marktaandeel te behouden of zelfs te vergroten moeten verzeke-
raars het volgens KPMG over een andere boeg gooien. “In een tijd 
waarin een disruptie wordt voorzien van bestaande business & 
operationele modellen zijn verzekeraarsdirecties zich ervan bewust 
dat meer van hetzelfde niet noodzakelijkerwijs het beste antwoord 
is op genoemde marktontwikkelingen. Wat ooit in het verleden een 
core business was, hoeft dat in de toekomst niet per se ook te zijn”, 
stelt Ram Menon, KPMG’s Global Insurance Deal Advisory Leader. 
Daarbij doelt hij niet alleen op bepaalde branches of segmenten 
maar ook op regio’s waarin een verzekeraar van oudsher sterk is 
vertegenwoordigd.”

STRATEGISCHE KEUZES
De verzekeraarsdirecties lijken het advies van Ram Menon al ter 
harte te hebben genomen. Zes van de tien ondervraagde CEO’s 
bij verzekeraars zien disruptie nu meer als een kans voor verdere 

groei dan als een bedreiging. Ruim een derde (37%) noemt het 
transformatie van het businessmodel als voornaamste reden voor 
een acquisitie in de komende drie jaar en bijna een kwart (24%) 
transformatie van het operationele model. Andere genoemde key 
factors zijn versterking van het bestaande businessmodel (13%), 
het verwerven van innovatiemogelijkheden en nieuwe technolo-
gieën (10%), verbetering marktaandeel (9%) en versterking van 
het bestaande operationeel model (8%). 

Gevraagd naar wat de belangrijkste subfactoren zijn voor verzeke-
ringsacquisities worden het verwerven van nieuwe operationele mo-
gelijkheden het vaakst genoemd (32%), gevolgd door een nieuwe 
technologische infrastructuur (30%), toegang tot nieuwe markten 
(28%), het binnenhalen van nieuwe cliënten (18%) en nieuwe 
producten (12%). 

TWEEDERDE GRENSOVERSCHRIJDEND
De meeste CEO’s verwachten dat hun onderneming de komende 
drie jaar één of meerdere grensoverschrijdende partnerschappen 
en alliantie aangaat (39%)of een een grensoverschrijdende fusie 
of overname (27%). Ruim een kwart (26%) denkt aan een lokale 
fusie of overname, 6% aan het aangaan of alliantie in eigen land en 
de resterende 2% aan een afstoting van een grensoverschrijdend 
onderdeel of bedrijf. 

Wat ooit in het verleden een 
core business was, hoeft dat 
in de toekomst niet per se 

ook te zijn
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Een andere vraag luidde: Wat is de key factor die binnen uw 
organisatie aanleiding vormt van de afstoting van een bedrijf, 
bedrijfsonderdeel of activiteit? Meer dan een derde van de CEO’s 
(36%) noemt slechte financiële resultaten c,q, een strategie gericht 
op verdere kostenoptimalisatie, reorganisatie (voor regulerings- of 
belastingdoelen, 25%), strategische herwaardering van de be-
drijfsportfolio (15%), afstoting van bedrijven met een hoog risico 
voor disruptie en rationalisatie van de wereldwijde footprint (beide 
9%) en de legacy van de bedrijfsportfolios.

VS
Het onderzoek laat verder zien dat verzekeraars de komende drie 
jaar de meeste activiteiten op het fusie- en overnamefront voorzien 
in de VS. Op zich niet vreemd omdat de VS nog altijd de grootste 
verzekeringsmarkt in de wereld is met een marktaandeel van 30%. 
Bovendien groeit de markt sterk en levert een lagere belastingtarief 

naar 21% financiële voordelen op. Maar liefst 83% van de CEO’s 
verwacht dat op de Amerikaanse verzekeringsmarkt de meeste 
fusies en overnames tussen verzekeringsbedrijven zullen voordoen. 
Meer dan de helft van de respondenten (51%) noemt daarnaast 
de Azië/Pacific regio, 49% West-Europa en 5% Latijns Amerika. 
Daarnaast worden in de Azië Pacific Regio de meeste vormen van 
partnerschap verwacht en in West-Europa de meeste voorbeelden 
van afstoting van bedrijven, bedrijfsonderdelen of activiteiten. 

CEO’s geven daarnaast in overgrote meerderheid (80%) aan te 
verwachten dat het zeer tot relatief makkelijk zal zijn om een over-
namepartner te vinden die strategisch past binnen het businessmo-
del; 19% denkt dat dit niet eenvoudig zal zijn. Over het vinden van 
een businesspartner die strategisch past binnen het operationele 
model is men iets minder positief: 63%, terwijl 36% verwacht dat 
dit wel eens een lastige opgave kan gaan worden. n

Minder fusies en overnames 
in Europa door Brexit; de 

voorbereiding slokt veel tijd 
op van het management en 

de uitkomst is onzeker

Internationaal onderzoek Clyde & Co

Wereldwijd meer fusies en 
overname bij verzekeraars; 
alleen in Europa afname

In de eerste helft van 2018 werden er in de wereld in totaal 186 fusies en overnames afgerond, zes (3,3%) meer dan 
de 180 in dezelfde periode in 2017 maar beduidend minder dan de 225 in recordjaar 2015. Dat blijkt uit het Insu-
rance Growth Report van Clyde & Co., dat spreekt van een bescheiden toename op het fusie- en overnamefront voor 
het tweede halfjaar op rij. Opvallend is dat er alleen in Europa minder fusies en overnames waren dan in de eerste zes 
maanden van 2017: 59 tegen 65, een afname met 9,2%. Clyde & Co schrijft die afname mede toe aan de op stapel 
staande Brexit, waarvan de voorbereiding veel tijd opslokt van het management en ook de onzekerheid over de uitkomst 
een rol speelt.

Tegenover een daling van het aantal M&A-transacties in Europa 
staat een toename in andere delen van de wereld. In Amerika 
(noord, midden en zuid) werden in het eerste halfjaar van 2018 in 
totaal 97 fusies en overnames afgerond, zeven (7,7%) meer dan 
de 90 in dezelfde periode in 2017. Daarnaast vonden in de regio 
Azië/Pacific 25 fusies en overnames plaats (was 20), een stijging 
met 25%, en in het Midden-Oosten en Noord-Afrika vier (drie), een 
toename met 33%. 

Een andere uitkomst uit het onderzoek was dat 43 fusies en over-
names grensoverschrijdend waren, 23,1% van het totaal. Een jaar 
eerder ging het om 49 transacties, 27,2% van het totaal. Daarnaast 
deden er zes miljardendeals plaats, twee minder dan in 2017. In 
de Top-20 van de grootste fusie & overnamedeals is Japan met zes 

het vaakst vertegenwoordigd, gevolgd door de VS met vijf . Bij de 
20 grootste deals was de koper in zeven gevallen een Amerikaans 
bedrijf. Eveneens zeven kopers zijn afkomstig uit Asia & the Pacific 
(APAC) , terwijl zes overnamepartijen Europese bedrijven zijn. n
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Verzekeringsplichten in de bouw: 
onderaannemer niet verder toegelaten op 
CAR dan contractueel overeengekomen 

met hoofdaannemer
Door Annet van Duijn, advocaat-associate partner bij Dirkzwager advocaten & notarissen

Wie welke verzekering waar heeft afgesloten ten behoeve van de 
bouw van een Werk is soms een heel gepuzzel. Afhankelijk van 
onder andere de verschuldigde premie en de mate van invloed die 
de opdrachtgever wil kunnen uitoefenen, wordt bepaald wie de 
CAR-verzekering afsluit. Als dat de hoofdaannemer is, zal die vaak 
proberen om zijn polis zo ‘schoon’ mogelijk te houden, ook al kan 
de opdrachtgever hebben bedongen dat er een zo ruim mogelijke 
parapludekking wordt ingekocht voor een uitgebreide kring van 
verzekerden.

Zo ook in het geval dat heeft geleid tot dit recent gepubliceerde 
vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 27 juni 2018.
 
FEITEN
Ten behoeve van een onderdeel van de bouw van een aantal wo-
ningen heeft Boogert met Prefunko een overeenkomst van onder-
aanneming gesloten. In de onderaannemingsovereenkomst is een 
verzekeringsbepaling opgenomen, waarin onder andere is bepaald:

De onderaannemer is meeverzekerd onder de CAR-polis van de 
aannemer. Met terzijdestelling van hetgeen hieromtrent eventueel in 
het bestek of anderszins met de opdrachtgever is overeengekomen, 
zal de aannemer de onderaannemer uitsluitend toegang tot zijn 
CAR-polis verlenen voor schade aan het aan de onderaannemer 
opgedragen werk (of de daarvoor bestemde materialen) en voor 
die zaken die de onderaannemer ter uitvoering van de opgedragen 
werkzaamheden daadwerkelijk in bewerking heeft indien en voor 
zover de onderaannemer hiervoor zelf niet verzekerd is of zou zijn 
geweest indien deze clausule niet had bestaan.
 
Hoofdaannemer Boogert beschikt over een doorlopende Con-
struction All Risks-verzekering bij HDI-Gerling. In de toepasselijke 
voorwaarden van de CAR-verzekering is bepaald dat onder meer de 
onderaannemers medeverzekerden op de polis zijn. Echter, in lid 2 
van diezelfde polisvoorwaarde is bepaald dat de medeverzekerden 
alleen geacht worden verzekerden te zijn, wanneer dit noodzakelijk 
is op grond van contractuele verplichtingen van de verzekerde aan-
nemer of na diens schriftelijke toestemming voor of na de schade.
 
De woningen zijn verzakt, volgens Boogert door een tekortkoming 
van Prefunko in de uitvoering van haar verplichtingen onder de 
onderaannemingsovereenkomst. HDI-Gerling heeft een deel van de 
schade, namelijk het deel dat ziet op het eigen werk van Prefun-
ko, van bijna 9 ton, aan Boogert uitgekeerd. Boogert vordert in de 

hoofdprocedure tegen Prefunko betaling van het restant van circa 
1,3 miljoen. Waarom dat deel niet onder de dekking van de CAR 
valt, blijkt niet uit de uitspraak.
 
DE VRIJWARINGSPROCEDURE
Prefunko start een vrijwaringsprocedure tegen HDI-Gerling ten-
einde dekking onder de CAR-polis van Boogert te verkrijgen voor 
het deel dat HDI-Gerling niet heeft uitgekeerd. Volgens Prefunko 
is zij op grond van de eerste zin van de verzekeringsbepaling in 
de onderaannemingsovereenkomst medeverzekerde onder de 
CAR-polis en heeft zij in die hoedanigheid ongelimiteerde toegang 
tot die CAR-polis.

HDI-Gerling verweert zich met de stelling dat Prefunko slechts 
toegang heeft voor zover het gaat om schade aan het eigen werk en 
opzichtschade. Die beperking is volgens HDI-Gerling verklaarbaar 
doordat deze twee vormen van schade niet vallen onder de stan-
daarddekking van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrij-
ven, die Prefunko als onderaannemer diende af te sluiten.
 

Annet van Duijn is sinds 2001 advocaat, eerst in Rotterdam en sinds 2013 
bij Dirkzwager in Arnhem. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- 
en verzekeringsrecht, in het bijzonder technische kwesties op het gebied 
van CAR-, AVB- en BA-verzekeringen, alsmede de (schending van) verzeke-
ringsplichten en de samenloop van verzekeringsdekking. Haar cliënten zijn 
met name verzekeraars, makelaars en bedrijven, waaronder bouwonderne-
mingen, biotech-bedrijven en spoorwegondernemingen
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HET OORDEEL VAN DE RECHTBANK ROTTERDAM
De Rechtbank Rotterdam stelt vast dat Boogert geen toestemming 
aan Prefunko heeft gegeven om het niet-uitgekeerde deel van de 
schade onder de CAR-polis te claimen. Derhalve dient te worden 
onderzocht of is voldaan aan de alternatieve voorwaarde in de ver-
zekeringsbepaling in de onderaannemingsovereenkomst voor het 
meeverzekerd zijn van Prefunko.
 
De Rechtbank oordeelt dat een redelijke uitleg van de verzekerings-
bepaling in de onderaannemingsovereenkomst is dat de toegang 
tot de CAR-polis is beperkt tot alleen schade aan het werk dat is 
opgedragen aan en op zaken die in bewerking zijn bij de onder-
aannemer (tenzij de onderaannemer daar zelf voor verzekerd is). 
De tweede zin van de verzekeringsbepaling vormt de nadere uitleg 
van de eerste zin en is de kern van de afspraken tussen partijen. 
De Rechtbank merkt verder op dat in de onderaannemingsovereen-
komst is bepaald dat Prefunko voor andere schade dan die aan het 
eigen werk of opzichtschade gehouden is Boogert te vrijwaren en 
dat Prefunko zich daarvoor zelf dient te verzekeren. Die bepaling 
zou nutteloos zijn als Prefunko voor alle schade zou zijn meeverze-
kerd onder de CAR. Tot slot is de Rechtbank met HDI-Gerling van 
oordeel dat de beperkte uitleg verklaarbaar is vanuit de onmogelijk-
heid om het eigen werk en opzichtschade mee te verzekeren onder 
een AVB.
 
De vordering van Prefunko op HDI-Gerling, die neerkomt op het 
doen van een nadere uitkering, voor alle schade onder de CAR, 
wordt derhalve afgewezen.
 

COMMENTAAR
De contractuele afspraken over de af te sluiten verzekeringen 
tussen de hoofdaannemer als verzekeringnemer van de CAR-verze-
kering en de onderaannemer enerzijds en de polisvoorwaarden van 
de CAR-verzekering ten aanzien van die onderaannemer anderzijds 
sloten op elkaar aan. Daarmee was de weg naar de CAR-verzeke-
raar voor de onderaannemer afgesloten.

Een alternatieve mogelijkheid om dekking onder de CAR te verkrij-
gen, was dat de hoofdaannemer de onderaannemer schriftelijke 
toestemming zou verlenen om onder de CAR-polis te claimen. Die 
toestemming is niet verleend, waarschijnlijk om de schadestatistie-
ken van de doorlopende CAR-polis van de hoofdaannemer niet ne-
gatief te beïnvloeden. Gelet op de contractuele afspraken tussen de 
hoofdaannemer en de onderaannemer lag een poging om toelating 
af te dwingen, in dit geval niet erg voor de hand.
 
Wat mij opviel, is dat in de verzekeringsbepaling in de onderaan-
nemingsovereenkomst mogelijk afgeweken is van de verzeke-
ringsplicht van de hoofdaannemer zoals opgelegd door de op-
drachtgever in bestek of hoofdaannemingsovereenkomst.
Dat roept de vraag op of de hoofdaannemer in de relatie tot de 
opdrachtgever, door een beperking van dekking voor de onderaan-
nemer tot het opgedragen werk en opzichtschade in de CAR-polis 
op te nemen, zou kunnen zijn tekortgeschoten in zijn verzeke-
ringsplicht. n

ww.obeg.nl
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Apresa 20 jaar actief in taxaties van kunst, antiek en kostbaarheden

“Dit is als geen ander 
een ervaringsvak” 

Apresa, het onderdeel van de Troostwijk Groep dat zich toelegt op taxaties van 
kunst, antiek en kostbaarheden, bestaat 20 jaar. Dit heuglijke jubileum wordt op 
20 september a.s. gevierd met een speciale, inhoudelijke en feestelijke 
relatiebijeenkomst in Artis. Vooruitlopend hierop geven Monique Kleinschmidt 
MA, accountmanager bij Apresa, en Pieter Bakker, director Sales bij Troostwijk, in 
dit artikel een kijkje in de constant in beweging zijnde bijzondere wereld van de 
kunst, antiek en kostbaarheden. “Het vak van taxateur in deze segmenten is als 
geen ander een ervaringsvak. Met alleen een opleiding kunstgeschiedenis kom je 
er niet. Om dit specialistische werk goed te kunnen doen moet je veel objecten 
zien en veilingen en beurzen bezoeken.”

Apresa werd in 1998 opgericht vanuit een samenwerking als 
joint venture tussen Troostwijk en het toenmalige expertisebureau 
Polakschoute (inmiddels Cunningham Lindsey). “We kregen vanuit 
de markt steeds meer aanvragen om naast alle bedrijfsmatige 
objecten die we taxeerden ook voor kunst, antiek en kostbaarheden 
de waarde vast te stellen. We zagen hierin dan ook een interessan-
te, strategische uitbreiding van ons dienstenpalet”, blikt Bakker 
terug, die vorig jaar na een uitstap van ruim 8,5 jaar bij Lengkeek, 
Laarman & De Hosson terugkeerde op het oude (Troostwijk) nest 
waar hij eerder 19 jaar werkzaam was. In de beginjaren werd voor 
het taxatiewerk voor kunst, antiek en sieraden gebruik gemaakt van 
de taxateurs van Polakschoute. Sinds 2008 is Troostwijk volledig 
eigenaar van Apresa.

NAAMGEVING
Bakker was destijds samen met Wiebe Westerhof, de huidige 
Troostwijk-directeur, en Maarten Kok, destijds het gezicht van 
Apresa in de markt, ook betrokken bij de naamgeving van de 
nieuwe tak. “We wilden iets met appraisal, het Engelse woord voor 
waardebepaling. Samen met een gespecialiseerd bureau zijn we 
toen uiteindelijk met de naam Apresa gekomen.” 

De dagelijkse sturing van Apresa is in handen van Monique 
Kleinschmidt, Duitse van geboorte maar inmiddels alweer tien jaar 
wonend en werkend in Nederland. Na in Duitsland een commer-
ciële bedrijfsopleiding te hebben gevolgd en aansluitend de 
masteropleiding kunstgeschiedenis, werkte zij onder meer enkele 
jaren bij Londense veilinghuizen en later in Amsterdam, waaronder 
Christie’s, en maakte vier jaar geleden de overstap naar Apresa. 
Monique spreekt na al die jaren vloeiend Nederlands en is als 
accountmanager verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
taxatiewerkzaamheden en voor het onderhouden van contacten 
met de klanten en potentiele opdrachtgevers. “Van jongs af aan 
heb ik al affiniteit met en belangstelling voor kunst in de meest 
brede zijn van het woord.” 

INTERMEDIAIR WERKAANBRENGER
Apresa verricht voornamelijk taxaties ten behoeve van verzekerin-
gen, vaak op advies van het intermediair. Naast verzekeringstaxa-
ties verricht het bureau ook economische taxaties, bijvoorbeeld bij 
successiezaken (erfenis), verdeling en verkoop. Daarnaast wordt 
het gespecialiseerde taxatiebureau steeds vaker ingeschakeld voor 
risico-inspecties en hieruit voortvloeiende preventie-adviezen. Het 
veld aan opdrachtgevers is breed: particulieren, bedrijven, verza-
melaars, musea, gemeenten en andere overheden, banken, etc. 

Naast Monique, die overigens zelf geen taxatiewerkzaamheden 
verricht, telt Apresa twee fulltime taxateurs – beiden met meer dan 
20 jaar ervaring – twee parttime taxateurs en drie freelancers. “De 
kracht van onze taxateurs is dat het in feite generalisten zijn op 
hun vakgebied. Zij zijn thuis in vrijwel alle segmenten van de kunst, 

Monique Kleinschmidt en Pieter Bakker: “Als er één branche conjunctuur-
gevoelig is, dan is dat de kunstsector wel. Als de economie aantrekt, zien 
we meteen een toename in het aantal taxatieopdrachten. Zodra mensen 
weer (wat meer) geld te besteden hebben wordt er weer mee geïnvesteerd 
in kunst en sieraden.“



18
www.riskenbusiness.nl

CLAIMS

antiek en sieraden. Voor echte specialistische opdrachten kunnen 
zij daarnaast terugvallen op pure de aanwezige specifieke kennis in 
hun netwerken”, benadrukt Bakker.

Apresa beschikt sinds kort over Tac Art, een uitgebreide database 
waar alle uitgevoerde taxaties worden ingevoerd. “Daardoor kunnen 
we niet alleen zien welke waarde is vastgesteld op het moment van 
taxatie maar ook door de jaren heen de marktontwikkelingen moni-
toren, inclusief prijs- en andere trends”, vertelt Kleinschmidt. “Mede 
op basis daarvan zijn wij in staat proactief klanten te adviseren met 
betrekking tot hun kostbare kunst, antiek en sieraden”, vult Bakker 
aan.

CONJUNCTUURGEVOELIG
Als er één branche conjunctuurgevoelig is, dan is dat volgens Bak-
ker en Kleinschmidt de kunstsector wel. Als de economie aantrekt, 
zien ze bij Apresa meteen een toename in het aantal taxatieopdrach-
ten. Kleinschmidt: “Zodra mensen weer (wat meer) geld te besteden 
hebben wordt er weer mee geïnvesteerd in kunst en sieraden. Ook 
het intermediair is hier dan alerter op en adviseert hun klanten op 
de noodzaak hun kunst en andere kostbaarheden te laten taxeren. 
Immers op een doorsnee polis zijn kostbaarheden doorgaans gelimi-
teerd meeverzekerd.” Bakker vult aan: “De werkzaamheden trekken 
dusdanig aan – met zo’n 15% van jaar - dat we eraan denken dit 
jaar nog nieuwe vaste medewerkers aan te trekken.” 

De taxateurs van Apresa maken in hun werk het nodige mee. Klein-
schmidt vertelt het verhaal van een collega die bij een taxatiebezoek 
aan een waterschap op een stoffige zolder een schilderij van een 
Italiaanse meester ontdekte. Het kunstwerk bleek enkele miljoenen 
waard te zijn en hangt inmiddels in het museum Booijmans van 
Beuningen in Rotterdam. Apresa heeft volgens beiden mooie klan-
ten in de boeken, zoals vele particulieren uit de Quote 500 en voert 
vele unieke taxaties uit, waaronder de bibliotheek van Artis en het 
Anne Frank Huis. Maar het meeste trots is zij op de opdracht om 
het Vredespaleis te mogen taxeren. “Dat is de droom van elke taxa-
teur. Daar is zoveel bijzondere kunst bij elkaar, stuk voor stuk unieke 
voorwerpen, zoals de zaken die de laatste Tsaar van Rusland ons 
land heeft geschonken, en het speciale geweven behang (meer dan 
1.000 uur weefwerk ) dat Japan ooit aan ons land heeft gegeven.” 

KUNST & KITSCH
TV-programma’s als Kunst & Kitsch zijn razend populair bij een 
breed publiek. De taxateurs van Apresa ondervinden daar volgens 
Bakker en Kleinschmidt zo nu en dan hinder van in hun dagelijk-
se werk. Laatstgenoemde daarover: “De programma’s wekken de 
indruk dat de in de studio aanwezige deskundigen de door consu-
menten meegebrachte spullen voor het eerst zien en meteen op 
basis van hun parate kennis weten wat het is en wat het waard is. In 

werkelijkheid krijgen zij de spullen veelal vooraf te zien zodat zij tot 
de uitzending noodzakelijk onderzoek kunnen doen naar historie, 
echtheid en waarde. Het gevolg is echter wel dat onze klanten 
bij komst van onze taxateurs ook verwachten dat hij of zij meteen 
weet wat het object precies is en wat de waarde moet zijn. Vaak 
is het nodig dat zij na hun bezoek aan de klant nader onderzoek 
verrichten om de ware status en werkelijke waarde vast te kunnen 
stellen.” 
Een ander aspect waarmee taxateurs in hun werk geregeld moeten 
dealen, is volgens Bakker het emotionele aspect en het verwach-
tingspatroon over de waarde. “Mensen zijn vaak trots op hun bezit 
en hebben daar een bepaalde emotie bij. Mede daardoor komt het 
geregeld voor dat ze de waarde van hun kunst of sieraden hoger 
inschatten dan de waarde die onze taxateurs vaststellen, wat 
uiteraard tot discussies leidt.”

WAT IS DE WAARDE?
Hoe bepaal je de waarde van een schilderij of kunstobject? Daar is 
volgens Kleinschmidt geen eenduidig antwoord op te geven. “Dat 
hangt af van een groot aantal factoren, zoals de (goede) naam van 
de kunstenaar, de markt, de conditie waarin het verkeert en de 
herkomst ervan. Als een kunstwerk bijvoorbeeld behoort tot een 
bepaalde collectie of ooit eigendom is geweest van een invloedrijke 
familie, werkt dat doorgaans prijsverhogend. Bij sieraden spelen 
weer andere zaken een rol zoals de steen, de goudwaarde en het 
merk”, aldus Apresa’s accountmanager, volgens wie met betrekking 
tot de waarde gesteld kan worden dat voor alle kunst geldt dat de 
bijzondere, en vaak duurdere stukken hun waarde blijven behou-
den. “Het segment daaronder is meer aan prijsschommelingen 
onderhevig.”
Bakker wijst op de verschillen met het taxeren van bedrijfsmatige 
objecten. “Zo kent kunst geen nieuwwaarde, maar eerder een 
vervangingswaarde. “Hoe bepaal je de waarde van het manteljasje 
van Anne Frank of van een uniek schilderij van Van Gogh. Dan kun 
je geen andere kopen want er is er maar één in de wereld. Dan kijk 
je naar wat een vergelijkbaar schilderij kost en bepaal daar de prijs 

Monique Kleinschmidt: “De waarde van een schilderij of ander kunstwerk 
hangt af van een groot aantal factoren, zoals de (goede) naam van de 
kunstenaar, de markt, de conditie waarin het verkeert en de herkomst ervan.”

We hebben het Vredespaleis 
mogen taxeren. Dat is de 
droom van elke taxateur
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mede op. Een ander verschil is dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
onroerend goed kunst een wereldmarkt is.”

KENNIS VAN ZAKEN, COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 
Wat vraagt dit werk van een taxateur? In de eerste plaats kennis van 
zaken, benadrukt Kleinschmidt. “Een opleiding kunstgeschiedenis 
is een goede basis, maar daarmee alleen kom je er niet. Het is een 
ervaringsvak. Om goed beslagen ten ijs te komen moet je hiervoor 
veel objecten zien, beurzen en veilingen bezoeken en de prijs- en 
marktontwikkelingen wereldwijd monitoren. Vroeger had je daarvoor 
speciale boeken, vandaag de dag biedt internet vaak uitkomst. 
Vooral de prijzen van kunst, antiek en kostbaarheden kunnen 
nogal fluctueren. Daarnaast moet je communicatief goed onderlegd 
zijn, met mensen kunnen omgaan en onderhandelen, empathie 
tonen, en uiteraard objectief en integer zijn. Je komt als taxateur 
bij mensen thuis en bekijkt hun waardevolle spullen in kasten en 
laden. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat wij die informatie 
alleen gebruiken voor de verzekerings- of economische taxatie. Dat 
geldt in het bijzonder voor mensen uit de Quote 500 en voetballers 
en andere bekende Nederlanders bij wie geregeld hun kunst en 
andere kostbaarheden worden getaxeerd.”

TRENDS
Ook de kunstwereld is trendgevoelig. Wat nu ‘hot’ is, hoeft dat over 
een jaar of tien niet meer te zijn. Kleinschmidt noemt antiek als 
voorbeeld. “In de jaren ’80 hebben mensen veel geld betaald voor 
antieke meubels en kasten. Die zijn nu vaak nog maar een schijntje 
waard van wat de mensen er destijds voor hebben betaald. Datzelf-
de geldt voor tapijten, maar ook voor bepaalde landschapschilderij-
en uit de 19e eeuw. Die waren een tijd populair, wat prijsverhogend 
werkte. Vandaag de dag is daar echter veel minder vraag naar.” 
Daar staat volgens haar tegenover dat design meubelen momenteel 
‘in ‘ zijn, zoals de retro Vitra stoelen. Maar ook voor bijzondere foto’s 
van bepaalde fotografen wordt vandaag de dag veel geld betaald en 
taxeren we meer dan eens horloges en tassen voor 10.000 euro of 
meer.”

Bakker wijt de verandering van klantprofiel onder meer aan het 
opkomende ‘nieuwe geld’ , de nieuwe generatie vermogenden die 
voor andere zaken geld over hebben dan degenen die met ‘oud 
geld’ worden aangeduid, waaronder de adel en oudere, meer 
traditionele familiebedrijven. “Zij verlangen ook een andere taxatie 
en hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan een snelle opname ter 
plaatse en een meer beknopt taxatierapport.” 

POSITIEF TOEKOMSTBEELD
Mede door de aantrekkende vraag zien Bakker en Kleinschmidt de 
toekomst van Apresa positief tegemoet. “We hebben ambitieuze 
plannen en zien volop commerciële mogelijkheden, zeker vanwege 
de aantrekkende economie, de inspanningen van het intermediair 
en het groeiende bewustzijn van klanten om hun kostbare spul-
len te laten taxeren. Zelf denken we aan een jaarlijks groei met 
zo’n 15%. Daarvoor is niet alleen het nodig dat we de markt nóg 
actiever bewerken en onze klanten mede op basis van de tot onze 
beschikking staande data proactiever te adviseren. We zullen ook 
meer (moeten) laten zien dat we met onze tijd mee gaan, bijvoor-
beeld door ons door middel van onze database en digitalisering ook 
nadrukkelijker te gaan manifesteren als vooruitlopend en innovatief 
bedrijf.” n

Apresa viert 20-jarig bestaan in Artis

Apresa viert haar 20-jarig bestaan op 20 september a.s. met een relatiebijeenkomst voor genodigden in Artis. Van 14.00 
tot ca. 18.30 uur vindt in de Amsterdamse dierentuin een inhoudelijk programma plaats, waaronder een rondleiding in 
groepen met elk een drietal gidsen: een kunstdeskundige van Apresa, die uitleg geeft over de vele kunst in onder meer de 
bibliotheek van Artis, een bouwkundige specialist van Troostwijk die een toelichting geeft op de vele bijzondere bouw-
werken in het dierenpark, en een medewerker van Artis die vertelt over de dierentuin en de dieren. De bijeenkomst wordt 
afgesloten met een netwerkborrel.

Pieter Bakker: “Taxateurs moeten in hun werk geregeld dealen met het 
emotionele aspect en het verwachtingspatroon over de waarde. Mensen 
zijn vaak trots op hun bezit en hebben daar een bepaalde emotie bij. Mede 
daardoor komt het geregeld voor dat ze de waarde van hun kunst of siera-
den hoger in schatten dan de waarde die onze taxateurs vaststellen, wat 
uiteraard tot discussies leidt.”

Ook de kunstwereld is 
trendgevoelig. Wat nu ‘hot’ 
is, hoeft dat over een jaar of 

tien niet meer te zijn
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Branchevereniging ASPO zoekt toenadering tot brandweer

Werkgebied van risk engineers is in de 
loop der jaren verbreed en verdiept

“Het bevorderen, ontwikkelen en uitdragen van kennis en ervaring op het gebied van risicobeoordeling en schade-
preventie in het kader van schadeverzekeringen en breder maatschappelijk kader”. Dat is de doelstelling van het 
Algemeen SchadePreventie Overleg (ASPO), de Nederlandse branchevereniging van risk engineers in de verzekerings-
markt die volgend jaar zijn zilveren jubileum viert. De organisatie is van mening dat de beroepsgroep te weinig naar 
buiten treedt en meer moet publiceren. Ook zoekt zij toenadering tot de overheid. “Wij kijken als beroepsgroep vooral 
naar schadeoorzaken en de gevolgen ervan (voor bedrijven); de overheid naar de veiligheid van personen”, vertellen 
voorzitter Hak van der Sijp en bestuurslid Arjan Hendriksen.

Beiden hebben ruime ervaring als risk engineer; Van der Sijp 
bij onder meer Aon, Troostwijk, AIG en sinds 2010 bij zijn hui-
dige werkgever HDI Global SE; Hendriksen bij onder meer Aon, 
Achmea/Interpolis en Allianz. ASPO werd in 1994 opgericht als 
overlegorgaan voor risicospecialisten in het gehele land. Het is een 
voortzetting van het gelijknamige in 1985 opgerichte overleg -
orgaan voor de risk engineers werkzaam in of voor de Amsterdam-
se verzekeringsbranche. 

ONTSTAAN
Op de vraag waarom ASPO destijds werd opgericht, antwoordt Van 
der Sijp: “Er was binnen de beroepsgroep een wens aan onderling 
overleg en daarmee aan een eigen branchevereniging. In feite had 
elke beroepsgroep werkzaam binnen de verzekeringsbranche – 
verzekeraars, makelaars, schade-experts- een brancheorganisatie 
en daarmee ook een aanspreekpunt binnen de markt, behalve de 
risk engineers. Dat werd als een gemis ervaren.” 

Hendriksen vult aan. “Omdat risk engineers veelal zelfstandig 
werkzaam zijn en bovendien binnen hun bedrijf maar in beperkte 
mate directe collega’s hadden, was er een grote behoefte aan een 
mogelijkheid om collega’s te treffen om kennis en ervaringen uit 
te wisselen. Om hun kennis up-to-date te houden is besloten om 
geregeld – drie keer per jaar: januari, mei en september – een 
kennisbijeenkomst te organiseren met gastsprekers rondom een 
bepaald actueel thema, zoals bijvoorbeeld sprinklersystemen, 
elektra gerelateerde onderwerpen, security, aansprakelijkheid, 
bouwbesluit, cyber risico’s, etc. 

Zoals in de aanhef aangegeven heeft ASPO als doel ‘ het bevor-
deren, ontwikkelen en uitdragen van kennis en ervaring op het 
gebied van risicobeoordeling en schadepreventie in het kader van 
schadeverzekeringen en breder maatschappelijk kader’. Dat wil de 
vereniging behalve door de reeds genoemde kennisbijeenkomsten 
te verwezenlijken door de volgende activiteiten:

•	 	Het initiëren van activiteiten op het gebied van risico-
  beoordeling en schadepreventie m.b.t. schadeverzekeringen.
•	 	Het nauwlettend volgen en analyseren van de ontwikkelingen 
 i n deze vakgebieden.
•	 	Het bevorderen en het overdragen van kennis en ervaring op 
  dit gebied.
•	 	Het nemen van zitting in (externe) werkgroepen, die zich 
  bezighouden met schadebeperking in de breedste zin.
•	 	Het bevorderen van een goed imago van de ASPO-leden, 
  alsmede van de vakgebieden risicobeoordeling en schade-
  preventie in het kader van schadeverzekeringen.
•	 	Het bevorderen van een goede onderlinge band tussen de leden.

212 LEDEN
Dat er bij de in ons land werkzame risk engineers daadwerkelijk be-
hoefte is aan een beroepsvereniging als ASPO, blijkt wel uit het feit 

Riskmanagers en brandweer 
kunnen veel van elkaar leren

Hak van der Sijp (links) en Arjan Hendriksen over ontstaan ASPO: “Er was 
binnen de beroepsgroep een wens aan onderling overleg en daarmee aan 
een eigen branchevereniging. In feite had elke beroepsgroep werkzaam 
binnen de verzekeringsbranche – verzekeraars, makelaars, schade-experts- 
een brancheorganisatie en daarmee ook een aanspreekpunt binnen de 
markt, behalve de risk engineers. Dat werd als een gemis ervaren.”
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dat de vereniging inmiddels 212 leden telt en daarmee een groot 
deel van deze beroepsgroep vertegenwoordigt. Dit zijn doorgaans 
professionals met (veelal) een technische achtergrond, die werk-
zaam zijn bij verzekeraars en verzekeringsmakelaars, op het gebied 
van risicobeoordeling en risicoverbetering in de (groot)zakelijke 
markt. Aanvankelijk lag volgens Hendriksen en Van der Sijp de 
nadruk op het brand/bedrijfsschadesegment maar in de loop der 
jaren zijn er meer risicovelden bijgekomen: aansprakelijkheid, CAR 
(Construction All Risks), cyber, machinebreuk en transport.

Het lidmaatschap van de vereniging is voorbehouden aan natuurlij-
ke personen, die, binnen of verwant aan het Nederlandse verze-
keringswezen, vanuit een technische expertise werkzaam zijn in 
het kader van risicobeoordeling en risicobeheersing in Nederland, 
respectievelijk functionarissen die de dagelijkse leiding over hen 
hebben. Zij kunnen uitsluitend op persoonlijke titel als lid toetre-
den.

TOELATINGSEISEN
Op de website – www.aspo.nl – wordt over de toelatingseisen 
vermeld dat (kandidaat)leden de volgende werkzaamheden in 
hoofdzaak als taakstelling moeten hebben:
•	  het uitvoeren van inspecties t.b.v. van risico-informatie in de 
  bedrijvensector,
•	  het evalueren van risicofactoren,
•	 	het rapporteren inzake risico-informatie aan hetzij:
  o sluiters (risicobemiddelende sector),
  o acceptanten (risicodragende sector), alsmede:
•	  het verstrekken van adviezen op het gebied van schade-
  beperking t.b.v. verzekeraars,
•	  verzekeringsmakelaars resp. verzekerden.

Daarnaast kent de vereniging bijzondere leden, die gevormd wor-
den door technici van:
•	  erkende inspectiebureaus,
•	  adviesbureaus op het gebied van risicobeoordeling en 
  risicobeheersing.
De toelating van bijzondere leden is ter beoordeling van het 
bestuur.

Bestuur vormt goede afspiegeling markt

Het bestuur van ASPO vormt een goede afspiegeling van de 
markt en herbergt vertegenwoordigers van alle bloed groepen 
uit de beroepsgroep van risk engineers. Het dagelijks 
bestuur wordt gevormd door Hak van der Sijp (HDI Global 
SE), vice-voorzitter Willem van der Meij (Allianz), secretaris 
Han Dieben (Swiss Re) en penningmeester Wout-Jan Weide 
(Chubb). Het bestuur wordt gecompleteerd door de leden 
Arjan Hendriksen (Allianz), Ronald Koster (Burghgraef van 
Tiel) en Jules de Jong (Aon).

Op de foto het huidige ASPO-bestuur: v.l.n.r. Wout-Jan Weide, Hak van 
der Sijp, Ronald Koster, Arjan Hendriksen, Willem van der Meij en Han 

Dieben. Op de foto ontbreekt Jules de Jong. 

AANDACHTSPUNTEN BESTUUR
Wat zijn binnen het bestuur de voornaamste aandachtspunten? 
Hendriksen noemt onder meer het vaststellen van de thema’s 
van de drie jaarlijkse kennisbijeenkomsten en de invulling van het 
programma en sprekers. “Daar gaat veel tijd en aandacht inzitten. 
Net als in de overige activiteiten ter bevordering van de uitwisseling 
van kennis en ervaringen. Daarnaast bespreken we de markt-
ontwikkelingen. Zoals het gebruik van geïsoleerde gevelpanelen 
- na de grote brand in de Londense Grenfell Tower - waaraan het 
TV-programma Zembla eind mei een boeiende uitzending heeft 
gewijd. Ook de brandveiligheid van recycling- en voedselbedrijven 
alsmede de opkomende risico’s, zoals Chroom 6, 3D Printing en 
Cyber, hebben onze aandacht”, aldus Hendriksen, volgens wie het 
vak van risk enigeer in de loop der jaren is verbreed in de richting 
van de bedrijfsprocessen. 

Van der Sijp wijst daarnaast op het behartigen van de belangen 
van de risk engineers in de meest brede zin van het woord. “We 
hebben zitting in diverse (externe) werkgroepen die zich bezighou-
den met risico- en schadebeperking en werken nu ruim een jaar 
nauw samen met het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast heeft 
het vergroten van de bekendheid van ASPO en haar leden onze 

 We treden als beroepsgroep 
te weinig naar buiten en 
moeten meer publiceren. 
Ook willen we toenadering 
zoeken tot de overheid en 

met name de brandweer. De 
samenwerking behoeft best 

wat verbetering
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aandacht. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat op dat moment nog 
de nodige winst is te behalen. Onze beroepsgroep timmert van 
nature publicitair niet veel aan de weg en laat zich naar buiten toe 
te weinig zien en horen.” 

Op de vraag of zij nog wensen hebben met betrekking tot ASPO 
komen Hendriksen en Van der Sijp met twee zaken. Ten eerste het 
reeds hierboven aangehaalde meer de publiciteit opzoeken. Daar-

Verenigings Info: 

Nadere informatie kan worden verkregen bij het secretariaat van de vereniging: 
Eikenlaan 9, 8084HL ’t Harde, tel. 0525-65 26 41 en 06-12 27 83 75, website:www.aspo.nl

Drie kennisbijeenkomsten per jaar

Om haar doelstellingen te verwezenlijken organiseert ASPO minimaal drie bijeenkomsten per jaar, in de regel op de laatste 
donderdag van de maanden januari, mei en september. De locatie is steevast Hotel Lapershoek aan de Utrechtseweg in 
Hilversum.
 
De meest recente bijeenkomst vond op 31 mei jl. plaats en had als titel ‘Risico’s toekomstig energie netwerk’, waarin door 
externe specialisten de risico’s van elektra, de nieuwe energiebronnen incluis, werden belicht. De eerstvolgende bijeenkomst 
staat op de agenda voor 27 september a.s. en heeft als thema ‘ Risico’s rond de recycling industrie’.

ASPO Jaarprijs
De organisatie van en voor risk engineers reikt ook periodiek de ASPO Jaarprijs uit. Dit jaar werd deze toegekend aan de Risico 
Analyse Monitor van Adriaan Verstoep van de Veiligheidsregio Noord & Oost Gelderland. Met de Risico Analyse Monitor kan de 
brandweer interactief (met de klant /gebruiker) de brandveiligheid van een locatie in beeld brengen. Met de toekenning van 
deze prijs aan de Risico Analyse Monitor van Adriaan Verstoep, steunen de Nederlandse Risk Engineers, verenigd in het ASPO, 
de risicogerichte aanpak bij de brandweer.

“Het sterke punt daarbij is, dat verder wordt gekeken dan alleen de wet- en regelgeving. De grote meerwaarde van de me-
thodiek is dat ook de repressieve mogelijkheden en onmogelijkheden worden benoemd”, licht ASPO de keuze toe. “Er wordt 
dus vanuit brandpreventie een directe verbinding gemaakt met preparatie (voorbereiding) en repressie (daadwerkelijke brand/
incident bestrijding). De methodiek is dus een belangrijke stap voorwaarts van een theoretische, regelgerichte aanpak naar 
praktijkgerichte, risicogerichte aanpak. Met deze methodiek worden de positieve en negatieve kanten van de brandveiligheid 
van een locatie duidelijk in beeld gebracht. Een en ander resulteert in calamiteiten scenario’s, zoals die zich in praktijk op de 
betreffende locatie kunnen ontwikkelen. Ook wordt benoemd waar verbeteringen mogelijk en/of noodzakelijk zijn. Dit kunnen 
verbeteringen zijn aan de ‘locatie’ kant, maar ook aan de brandweerkant.“

Foto’s: Copyright Arjan Hendriksen

naast noemen zij de samenwerking met de brandweer die naar hun 
mening best wat verbetering behoeft. “Wij zijn van mening dat we 
elkaar prima aanvullen. Wij werken als risk engineers vooral vanuit 
risicodenken en kijken beroepsmatig vooral naar schadeoorzaken 
en de mogelijke gevolgen; de overheid/brandweer doet vooral aan 
normdenken en kijken naar de implementatie van de wetgeving. 
Wij denken dan ook veel van elkaar te kunnen leren.” n

www.nederland.mainplus.com
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Cijfers AVc in eerste helft van 2018

Voertuigdiefstal zet zich 
onverminderd voort in 2018; 

77% meer hybride auto’s gestolen
Over de eerste zes maanden van 2018 is het aantal gestolen personenauto’s opnieuw fors gedaald met ruim 14%. 
Het eerste halfjaar werden er 3.643 gestolen tegen 4.254 in dezelfde periode van 2017. Ook het aantal diefstallen 
van andere voertuigen daalt. Alleen brom- en snorfietsen(+1,8%) en caravans (+18,5%) werden meer gestolen dan in 
dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit recente cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit AVc). Intensieve 
samen werking bij de opsporing, blijvende aandacht voor preventie en de steeds toenemende connectiviteit van moderne 
voertuigen zijn volgens AVc-directeur Titus Visser de hoofdoorzaken dat criminelen voertuigdiefstal de rug toekeren.

Opvallend is wel dat er 160 hybride voertuigen zijn gestolen, een 
stijging van 77% ten opzichte van 2017. Vooral de Toyota-modellen 
RAV-4, C-HR en Auris zijn favoriet bij het dievengilde. De Volkswa-
genmodellen Polo en Golf en de BMW 3-serie hebben het grootste 
diefstalrisico. Opvallende nieuwkomers zijn genoemde Toyota RAV-
4 en de Fiat 500. 

JAARLIJKSE AFNAME
De afgelopen vijf jaar is het aantal diefstallen van motorvoertuigen 
van jaar tot jaar gedaald: van 15.700 in de eerste helft van 2014, 
via 14.343 (2015), 13.241 (2016), 11.882 (2017) naar 11.193 in 
de eerste zes maanden van dit jaar. In vergelijking met vorig jaar 
bedraagt de afname 5,8%. Dat het aantal motorvoertuigdiefstallen 
al langer daalt blijkt wel uit het feit dat het aantal gestolen motor-
voertuigen (excl. brom- en snorfietsen) in de eerste helft van dit jaar 
eenderde (32,7%) bedroeg van het aantal diefstalgevallen in 1995.
 In de eerste helft van 2018 was er alleen bij brom- en snorfietsen 
– met 1,8% van 5.656 naar 5.755 – en bij caravans – met 18,5% 

van 27 naar 32 diefstalgevallen – sprake van een diefstaltoena-
me. In alle andere voertuigcategorieën werden minder diefstallen 
geregistreerd. Het ging daarbij om 3.643 ontvreemde personenau-
to’s (4.254, min 14.4%), 732 (793 lichte bedrijfsvoertuigen (min 
7,7%), 732 (807) motoren (min 9,3%, 314 (334) aanhangers/op-
leggers (min 6%) en 17 (38) zware bedrijfsvoertuigen (min 55,3%).

Een andere uitkomst is dat het aantal motorvoertuigen dat werd 
teruggevonden na diefstal al vele jaren min of meer gelijk is. Het 
schommelt sinds 2014 tussen de 28,1 en 29,9%. Het hoogste 
terugvindpercentage doet zich voor bij personenauto’s (37,3%), ge-
volgd door lichte bedrijfsvoertuigen (34,6%), zware bedrijfsvoertui-
gen (33,3%), brom- en snorfietsen (26,8%), aanhangers/opleggers 
(18,2%) en motorrijwielen (17,5%). De kans dat een auto wordt 
teruggevonden is volgens het AVc het grootst op de eerste dag: 
35%; na een maand is die kans gedaald naar slechts 14%. 
Toyota verdringt VW van eerste plaats bij diefstal ‘jonge’ personen-
auto’s.
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De AVc-cijfers van dit (half)jaar laten een opvallende verande-
ring zien bij het aantal diefstallen van auto’s t/m drie jaar oud, de 
zogenoemde ‘ jonge’ auto’s. Voor het eerst in meer dan tien jaar is 
VW niet het meest gestolen automerk in deze categorie. Die plaats 
wordt nu ingenomen door Toyota met 129 diefstalgevallen in de 
eerste helft van 2018, waarvan 72 elektrische/hybride voertuigen. 
Vorig jaar ging het in dezelfde periode om 49 diefstallen, waarmee 
Toyota op de zesde plaats stond. VW komt met 92 (was 130) dief-
stallen op de tweede plaats, gevolgd door Peugeot (69 resp. 83), 
BMW (60 resp. 49) en Mercedes-Benz (56 resp. 55).

Wordt gekeken naar alle personenauto’s, dus inclusief de oude-
re modellen (vanaf vier jaar), dan blijft VW het meest gestolen 
automerk met 1.010 diefstalgevallen, 19,5% minder dan vorig jaar. 
BMW schuift op van plek naar de tweede plaats met 349 (356) 
diefstallen, gevolgd door Audi (252/360), Toyota (226/152), Renault 
(207/273), Mercedes (195/213 ), Opel (166/237), Fiat (131/109) 
en Ford (116/105).

TIEN MEEST GESTOLEN MODELLEN
 In de Top-10 van de meest gestolen automerken/typen staan 
drie modellen van VW: de Polo, de Golf en de Up. BMW (3-serie 

en 5-serie), Toyota (AYGO, RAV4) komt hierin twee keer voor en 
Renault (Clio), Fiat (500) en Opel (Corsa) één keer.

De Top-10 ziet er als volgt uit:
1.  VW Polo (408)
2.  VW Golf (402)
3.  BMW 3-serie (153)
4.  Renault CLIO (100)
5.  Fiat 500 (72)
6.  BMW 5-serie (63)
7.  Toyota AYGO (59)
8.  Toyota RAV4 (57)
9.  VW Up (56)
10. Opel Corsa (55)

MOTOREN, LICHTE EN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN, 
EN BESTEL- EN VRACHTAUTO’S
Van alle 732 gestolen motoren was ongeveer een zesde (124) 
van het merk Yamaha. Suzuki komt op de tweede plaats met 100 
ontvreemde motorrijwielen. De Top 5 wordt gecompleteerd door 
de merken Piaggio (86), Honda (83), Kawasaki (7) en BMW (62). 
Het bekende merk Harley Davidson komt op plek acht met 23 
diefstalgevallen.
Bij bestelbusjes en andere lichte bedrijfsvoertuigen (t/m 3.500 
kg) wordt de lijst met meest diefstalgevoelige merken aangevoerd 
door Volkswagen (278) en Mercedes-Benz (254), bij elkaar goed 
voor 72,7% van alle 732 diefstalgevallen. Op ruime afstand volgen 
de merken Ford (33), Renault (32) en Opel en Peugeot (beide 
27). Van de zware bedrijfsvoertuigen (> 3.500 kg) werden er in de 
eerste zes maanden van dit jaar 17 gestolen. Van het merk DAF 
werden er zes gestolen, van de merken Volvo, Mercedes Benz, 
Van Hool en MAN elk twee.

In de eerste helft van dit jaar werden 5.656 brom- en snorfietsen 
gestolen. Daarvan was ongeveer een derde (1.891) van het merk 
Piaggio, op ruime afstand gevolgd door Peugeot (584), Tomos 
(495), KYmco (363 ) en Sym (338). n


