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Onverzekerbare 
risico’s

Als er ooit een seminar is georganiseerd dat op geen beter moment 
gehouden had kunnen worden, dan is het wel de editie van Adfiz 
Zakelijk Platform eerder dit jaar over onverzekerbare risico’s op de 
zakelijke markt. Dat het onderwerp leeft bleek onder meer uit de 
vele meldingen van niet of moeilijk verzekerbare risico’s – of die dat 
dreigen te worden - die bij een speciaal meldpunt van de interme-
diairorganisatie waren binnengekomen en uit de talrijke reacties die 
Adfiz-directeur Enno Wiertsema ontving naar aanleiding van een 
column over dit onderwerp. 
 
Maar de noodzaak om het onderwerp ‘onverzekerbare risico’s’ op 
de agenda te zetten bleek vooral op de dag zelf. Niet alleen de hoge 
opkomst maar vooral de vele vragen en schrijnende praktijkverhalen 
die de soms zelfs emotionele deelnemers deelden met hun collega’s 
toonden aan hoe diep dit probleem ingrijpt in de praktijk van alle-
dag bij het zakelijke verzekeringsintermediair en in hun relatie met 
hun bedrijfsmatige klanten. Omdat het nu eenmaal lang niet altijd 
eenvoudig is om de klant uit te leggen dat een bepaald risico niet is 
te verzekeren, danwel tegen een absurd hoge premie of bijzondere 
voorwaarden. 

Zelf loop ik al meer dan 35 jaar mee in de verzekeringsbranche, 
maar nimmer heb ik op een bijeenkomst tussenpersonen zo 
openlijk en emotioneel over zakelijke knelpunten horen te praten als 
die middag. Zouden alle acceptanten van verzekeraars die middag 
aanwezig zijn  geweest, dan was men meteen hiermee ongetwijfeld 
de volgende dag meteen aan de slag gegaan. Want ik ben ervan 
overtuigd dat iedere zichzelf respecterende verzekeringsman- of 
vrouw voor elk risico een passende verzekeringsoplossing zou willen 
vinden, mits uiteraard tegen een adequate premie.

Overigens werd het antwoord op het probleem van de onverze-
kerbare risico’s op het seminar aangedragen: door middel van 
een intensievere samenwerking tussen alle betrokken partijen. 
Bijvoorbeeld via buitenlandse aanbieders (Lloyd’s), co-assurantie, 
affinities (placing brokers), volmachtconstructies of door middel van 
riskmanagement /preventie. Al gaven alle sprekers aan dat dit wel 
een meer proactieve rol van het intermediair vraagt. Al met al een 
mooie uitdaging voor de gehele branche.

Jan van Stigt Thans
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Avéro Achmea wil belangrijke Nederlandse speler op de coassurantiemarkt zijn

We richten ons primair op 
Nederlandse risico’s

Eerder dit jaar werd Avéro Achmea founding partner van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum  in Rotterdam. 
Ook sponsort de verzekeraar af en toe de beursborrel op maandag en huurt het inmiddels een ruimte op de 
benedenverdieping van ‘De Nieuwe Boompjes’ om dichter op de markt te kunnen zitten. “Een bewuste keuze waarmee 
we overduidelijk een signaal naar de markt hebben afgegeven dat we actief blijven op de Nederlandse coassurantie-
markt”, benadrukt Jack Hommel, directeur bij Achmea verantwoordelijk voor de zakelijke verzekeringsportefeuilles 
van zowel Centraal Beheer als Avéro Achmea. “Sterker nog, we willen in dit segment uitgroeien tot een belangrijke 
Nederlandse speler, de local champion.’

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat dit allesbe-
halve een vanzelfsprekendheid was. Hommel, sinds 1991 werk-
zaam in de verzekeringsbranche waarvan de laatste 12,5 jaar als 
Achmea-directeur, licht de strategische keuzes toe: “Elke verzeke-
raar kijkt strategisch naar zijn activiteiten. Wij vormen daarop geen 
uitzondering. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een herijking van onze 
strategie op onze activiteiten op de zakelijke markt. Een en ander 
werd mede ingegeven door de oplopende schadelast in met name 
de jaren 2012-2014 en mede daardoor een verliesgevende teke-
ning in tal van branches. Bovendien kwamen we tot de conclusie 
dat onze zakelijke verzekeringsportefeuille in disbalans was met 
een onevenwichtig groot aandeel van de grootzakelijke risico’s en 
een ondervertegenwoordiging van de ZZP- en MKB-portefeuille.”

MAATREGELEN
De strategische herbezinning heeft volgens de Achmea-directeur 
geleid tot het treffen van ‘een paar forse maatregelen’. Zo heeft 
Centraal Beheer de afgelopen twee, drie jaar de grootzakelijke 
verzekeringsportefeuille flink gesaneerd, met name ten aanzien 
van de grote woningbouwcorporaties, is het aandeel in enkele grote 
brandrisico’s teruggebracht van 100% naar een lager percentage, 
is voor aansprakelijkheidsverzekeringen in goed overleg afscheid 
genomen van enkele grote gemeenten en zijn de premies en 
voorwaarden van enkele grote wagenparken aangepast. Ook heeft 
de verzekeraar zich teruggetrokken uit wat Hommel aanduidt als 
‘enkele exotische risico’s’ in het buitenland, zoals de zoutmijnen in 
Brazilië en enkele marine-risico’s in de Baltische staten.

Ook voor Avéro Achmea zijn volgens Hommel enkele noodzakelijke 
maatregelen getroffen. “Zo hebben we de balans in onze zakelijke 
portefeuille teruggebracht. Dit hebben we gedaan door enerzijds 
te saneren in zowel de coassurantie- als enkele verliesgevende 
volmachtportefeuilles en anderzijds door onze inspanningen op 
de MKB-markt te intensiveren. Bovendien hebben we per pro-
ductline kritisch gekeken naar welke risico’s we nog wel willen 
verzekeren en welke niet.” Desgevraagd geeft Hommel aan dat de 
verzekeraar zich op de coassurantiemarkt vooral zal toeleggen op 
de ‘ABC’-risico’s: Aansprakelijkheid, Brand en CAR en dan vooral 
op de bedrijfstakken handel en zakelijke dienstverlening, bouw en 

vastgoed en de maakindustrie. “Daarbij richten we ons primair op 
Nederlandse risico’s.”  

SAMENWERKING MET BEPERKTER AANTAL MAKELAARS
Ook in onze nieuwe strategie neemt de samenwerking op de coas-
surantiemarkt met makelaars een centrale plaats in. Daarmee wil-
len we tegemoet komen aan de roep uit de Nederlandse markt die 
graag zaken wil doen met een nationale speler. Voorheen deden we 
zaken met elke makelaar die dat wilde. Nu hebben we het aantal 
makelaars met wie wij samenwerken teruggebracht tot een 25-tal 

Jack Hommel: “De Nederlandse markt kenmerkt zich door een combinatie 
van handelsgeest, creativiteit en innovatie. Daarin ligt ook de kracht van 
de Nederlandse coassurantiemarkt, die door de onderlinge samenwerking 
tussen partijen vrijwel altijd tot een oplossing komt.”
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partijen met wie wij zeer intensief willen samenwerken en nog een 
paar gespecialiseerde co-assurantiemakelaars.”
Momenteel boekt het gehele Achmea-concern voor ongeveer 
2,6 miljard euro aan premieomzet, waarmee het marktleider is in 
Nederland. Hiervan is het grootste deel afkomstig uit particuliere 
verzekeringen ca. 1,5 miljard euro) en ongeveer 1,1 miljard euro uit 
zakelijke verzekeringen (zzp, mkb, grootzakelijk). 

OMZET GROEIT, COMBINED RATIO OMLAAG
De maatregelen hebben de ‘Apeldoornse’ verzekeraar geen windei-
eren gelegd, constateert Hommel tot zijn grote tevredenheid. Vorig 
jaar heeft de verzekeraar de omzet op de coassurantiemarkt met 
ongeveer 6% zien toenemen en voor dit jaar houdt men rekening 
met een groei van gelijke omvang. Voor de zakelijke schadeporte-
feuille streven wij naar een structurele winstgevendheid, dus een 
COR onder de 100%. 

Desgevraagd geeft hij aan dat de markt enigszins verdeeld heeft 
gereageerd op de koers van de verzekeraar na de strategische 
herijking. “Enerzijds hebben we enthousiaste reacties gekregen 
op onze nieuwe strategie en het behoud van nog een Nederlandse 
speler op de coassurantiemarkt; anderzijds was er een teleurstelling 
voor het feit dat we bepaalde risico’s niet meer (100%) tekenen en 
vrijwel niet meer in het buitenland actief zijn.”

ACTIEF EN ZICHTBAAR
Wat kan en mag de coassurantiemarkt van Avéro Achmea verwach-
ten? Hommel: “Een betrouwbare speler die er bewust voor kiest om 
in dit segment actief te blijven en samen met makelaars op zoek 
gaat naar passende oplossingen ter afdekking van de financiële 
risico’s die bedrijven lopen. Daarbij richten we ons primair op 
Nederlandse risico’s in de segmenten brand, aansprakelijkheid en 
CAR. Ook Transport- en Technische Verzekeringen bieden wij actief 

aan. We zijn ook een partij die bereid is haar kennis te delen met 
anderen. Door founding partner te worden van het VNAB Kennis- 
en Ontmoetingscentrum committen we ons aan de markt door ook 
know how en mankracht beschikbaar te stellen. En door onze keu-
ze voor een vaste ruimte in het VNAB Kennis- en Ontmoetingscen-
trum zijn we vaker in de Maasstad aanwezig en zitten we dicht op 
de markt, die zich inmiddels grotendeels in ‘verzekeringshoofdstad’ 
Rotterdam afspeelt. We hebben de ambitie om een belangrijke 
Nederlandse coassurantiespeler te zijn.” 

GOEDE TOEKOMST
Hommel spreekt gepassioneerd en enthousiast over de coassu-
rantiemarkt. “Ik vind het persoonlijk het mooiste segment binnen 
de verzekeringsbranche. Levendig, altijd in beweging en met een 
grote diversiteit aan risico’s. Bovendien werk je samen met én 
voor prachtige Nederlandse bedrijven.” Desgevraagd zegt hij de 
toekomst van de coassurantiemarkt in ons land positief tegemoet te 
zien. “De Nederlandse markt kenmerkt zich door een combinatie 
van handelsgeest, creativiteit en innovatie. Daarin ligt ook de kracht 
van de Nederlandse coassurantiemarkt, die door de onderlinge 
samenwerking tussen partijen vrijwel altijd tot een oplossing komt”, 
aldus de Achmea-directeur, die wel aangeeft dat het zorgdragen 
van voldoende kwalitatief personeel een punt van aandacht blijft.

Volgens artikelen in buitenlandse media lijkt voor de zakelijke markt 
er na vele jaren weer een ‘harde markt’ aan te komen. In de VS is 
er voor de meeste businesslines sprake van een verhoging van de 
premies en ook in Engeland en andere delen van de wereld moeten 
bedrijven steeds meer betalen voor hun verzekeringspolissen. In 
een reactie hierop zegt Hommel niet uit te sluiten dat ‘de harde 
markt ’ook in ons land zijn intrede doet. “Al weet je het in dit seg-
ment natuurlijk nooit.”

Wat wel zeker is dat nieuwe risico’s op de samenleving en daarmee 
ook op de verzekeringsbranche zullen afkomen. Cyber wordt mo-
menteel vaak genoemd net als alles wat met autonomous te maken 
heeft, zelfstandig werkende en denkende apparaten en machines. 
“Wat voor mij met afstand het grootste risico vormt, is de klimaat-
verandering. Met alle gevolgen van dien, waaronder onder meer 
een stijgende zeespiegel”, stelt Hommel. 

Hij wijst daarnaast op de technologische ontwikkelingen. “Tech-
nologie zorgt voor een geheel nieuwe wijze hoe we met elkaar om 
zullen gaan. Het aloude ‘1 op 1’-bezoek zal blijven bestaan maar 
doordat partijen beter in staat zijn vooraf relevante data op te vra-
gen gaat men beter voorbereid dit gesprek in en is men uiteindelijk 
ook beter in staat om risico’s in te schatten. En dat in een korter 
tijdbestek dan nu. Een en ander brengt ook het preventief denken 
naar een hoger niveau. We staan door de technologische innovatie 
dan ook aan de vooravond van grote veranderingen. Ook in de 
verzekerings- en coassurantiebranche.” n

Wat voor mij met afstand het 
grootste risico vormt, is de 

klimaatverandering

Technologie zorgt voor een 
geheel nieuwe wijze hoe we 
met elkaar om zullen gaan
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Geerlof van Loo (Stichting Salvage) maakt tussenbalans op van pilot asbest

“Door middel van samenwerking 
kunnen we veel (meer)bereiken”

Stichting Salvage, de organisatie die na een calamiteit namens de Nederlandse brandverzekeraars optreedt, persoonlijke 
hulp biedt en de schade beperkt, houdt momenteel een pilot met branden waarbij asbest is vrijgekomen en verspreid. 
De stichting stroomlijnt binnen de pilot de aanpak, doet de inventarisatie van de verontreiniging, verzorgt indien nodig 
de opruiming en de informatievoorziening. De pilot is gestart op 18 juni jl. en loopt door tot 18 december van dit jaar. 
“Na de eerste zes weken heeft er samen met het Verbond van Verzekeraars een evaluatie plaats gevonden en de eerste 
projecten zijn goed ontvangen”, zegt Geerlof van Loo, beleidsmedewerker van Stichting Salvage. In dit artikel geeft hij 
een inzicht in het hoe en waarom van deze pilot en maakt hij een tussenbalans op. ”Ik zie in de aanpak van asbest-
calamiteiten zeker een rol weggelegd voor ‘Salvage’. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat we door middel van 
samenwerking met alle betrokken partijen veel (meer) kunnen bereiken.”

Geerlof van Loo, die inmiddels 15 jaar werkzaam is als beleidsme-
dewerker bij de Stichting Salvage, geeft aan dat hij zich omstreeks 
2012 wat nadrukkelijker is gaan verdiepen in de coördinatie van 
branden waarbij asbest vrijkomt. Enerzijds vanuit de gedachte of 
daarin mogelijk een rol zou zijn weggelegd voor ‘Salvage’, ander-
zijds omdat in de praktijk van alledag het afhandelingstraject bij 
branden waarbij asbest vrijkomt door verschillende oorzaken lang 
niet altijd soepel verliep. “Dat leverde nogal eens ongewenste situa-
ties op doordat de opruiming vaak laat tot stand kwam en het risico 
van blootstelling aan asbest daardoor extra groot was. Ook waren 
partijen geregeld terughoudend voor wat betreft de 
opruimactie, simpelweg omdat de hamvraag ’wie betaalt en wie 
ruimt op?’ door juridische touwtrekkerij niet altijd duidelijk was en 
vertragend werkte. Ook werden omwonenden niet of niet tijdig na 
een incident geïnformeerd over risico’s en aanpak, waardoor het 
gevoel van onveiligheid vaak onnodig werd vergroot.”

VOORSTEL
Op basis van zijn bevindingen tijdens de inventarisatie heeft Van 
Loo een rapport opgesteld met daarin een plan van aanpak. Dit 
plan is vervolgens voorgelegd aan het stichtingsbestuur. “Ik zag en 
zie in de aanpak van branden met een asbestverontreiniging zeker 
een rol weggelegd voor ‘Salvage’. Niet in de laatste plaats omdat 
Salvagecoördinatoren nu al vaak als eerste ter plekke zijn bij een 
asbestincident, vaak na brand, ruime ervaring hebben opgedaan 
met brand-, storm- en waterschades en dus met de coördinatie van 
de aanpak bij dit soort incidenten.” Stichting Salvage treedt op bij 
gemiddeld honderd branden per week. Daarvan is bij drie tot vijf 
branden sprake van de aanwezigheid van asbest. 

Van Loo: “Het gaat bij een asbestcalamiteit in feite om drie stappen: 
de vaststelling of er daadwerkelijk sprake is van asbest, de feitelijke 
opruiming van het met asbest ‘besmette’ materiaal en de informa-
tieverstrekking aan omwonenden. Zoals eerder aangegeven was 
mijn conclusie dat dit proces in de praktijk lang niet altijd vloeiend 
verliep, met name bij het tweede punt: wie is verantwoordelijk, wie 
ruimt op en wie moet hiervoor betalen?” Met het door hem voorge-
stelde plan van aanpak, waarin het maken van structurele afspra-
ken met alle betrokken partijen centraal staat, beoogt Van Loo een 
vijftal zaken te verwezenlijken met betrekking tot de aanpak van as-

bestincidenten. Het moet sneller, meer controleerbaar, voordeliger 
en risicoverminderd zijn en last but not least moeten omwonenden 
beter worden geïnformeerd.

PARTICIPANTEN
Het Salvagebestuur ging akkoord met zijn voorstel. Vervolgens 
is het plan voorgelegd aan het Verbond van Verzekeraars, dat 
uiteindelijk zijn mandaat heeft gegeven voor een pilot. De pilot is 
gestart op 18 juni jl. voor de periode van een half jaar. Behalve met 
(het Verbond van) verzekeraars is het plan voor de pilot mede tot 
stand gekomen in overleg met de koepelorganisatie van gemeen-
ten, veiligheidsregio’s (brandweer) en omgevingsdiensten, waarvan 
er 5 van de 29 aan de pilot deelnemen: Brabant Noord, Flevoland/
Gooi- en Vechtstreek, West Holland, Midden Holland en IJmond. 
Nadat het plan door het sectorbestuur van het Verbond van Verze-
keraars was goedgekeurd, kon Stichting Salvage een en ander gaan 
voorbereiden. 

“Alle betrokken partijen zijn geïnformeerd en nagegaan is welke 
bedrijven de verontreiniging kunnen inventariseren, het opruimen 
van de asbestverontreiniging op zich kunnen nemen en het desbe-
treffende gebied weer vrij kunnen geven”, vervolgt Van Loo. Deze 
bedrijven zijn beschikbaar in de app van Salvagecoördinatoren, die 
ter plaatse contact met deze bedrijven kunnen opnemen. De 20 
speciaal hiervoor geselecteerde coördinatoren, die allen beschikken 

Geerlof van Loo: “Ik zag en 
zie in de aanpak van branden 
met een asbestverontreiniging 
zeker een rol weggelegd voor 
‘Salvage’. Niet in de laatste 
plaats omdat Salvagecoördina-
toren nu al vaak als eerste ter 
plekke zijn bij een asbestin-
cident, vaak na brand, ruime 
ervaring hebben opgedaan 
met brand- , storm- en 
waterschades en dus met de 
coördinatie van de aanpak bij 
dit soort incidenten.”
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over een ruime ervaring met asbestschades, zijn uiteraard goed 
over de aanpak in de pilot voorgelicht. Stichting Salvage zal tijdens 
en na afloop van de pilot tijd- en kostenmetingen verrichten. Dit om 
een goed beeld te krijgen van de behaalde resultaten.

DE PILOT
De pilot is volgens Van Loo ervoor bedoeld om na te gaan of de eer-
der genoemde moeilijkheden door een goede samenwerking kun-
nen worden voorkomen. “Als stichting zullen we gedurende de pilot 
partijen bijstaan - en daar waar nodig zelf initiatieven nemen- ten 
aanzien van de inventarisatie van de verontreiniging, de schoon-
maak, en de informatievoorziening. Dat alles binnen het mandaat 
dat is afgegeven door het Verbond. De organisatie van Stichting Sal-
vage is er op gericht om ook gemeenten en verzekeraars nauwgezet 
op de hoogte te houden van de ondernomen activiteiten.”

Hoe werkt de asbestaanpak tijdens de pilot? Wanneer bij een brand 
asbest is vrijgekomen, moet er zo snel mogelijk een bedrijf worden 
ingeschakeld voor de inventarisatie van het verontreinigde gebied. 
Vervolgens zal door de betrokken partijen een plan van aanpak wor-
den gemaakt met als doel de verontreiniging snel en efficiënt op te 
ruimen. “De Salvagecoördinator fungeert daarbij tijdens de pilot als 
aanjager van het proces. De daadwerkelijke aanpak zal per situatie 
verschillen. Zo kan de eigenaar als eerstverantwoordelijke zelf voor 
het opruimen van de verontreiniging zorgen. Gebeurt dit niet, dan 
kan de gemeente de eigenaar, door middel van een last onder be-
stuursdwang (LOB), vaak verplichten het asbest te laten opruimen. 
De omgevingsdiensten spelen hierin een belangrijke rol. Tijdens 
de pilot heeft de Salvagecoördinator binnen zijn mandaat ook zelf 
de mogelijkheid om de nodige acties uit te zetten. In alle gevallen 
kan Stichting Salvage indien gewenst de eigenaar, de betrokken 
gemeente en de omgevingsdienst bijstaan met praktische adviezen. 
Door goede contacten met de betrokken verzekeraars kan er ook 
met deze partijen snel worden geschakeld”, licht Van Loo toe. 

EERSTE RESULTATEN
Na zes weken is er een eerste tussenbalans opgemaakt. Wat is 
daar uitgekomen? “Het is natuurlijk maar een eerste moment-
opname die slechts zes weken omvatte, maar toch is gebleken dat 
in die periode er meer meldingen van asbestschades zijn geweest 
dan gebruikelijk. Voorheen was het aandeel asbestschades in 
het totaal aantal meldingen 3 tot 5%; in de pilotperiode was dat 
ongeveer 10%. Ik zie dat als een bevestiging dat de pilot door alle 
betrokken partijen goed is ontvangen en opgepakt”, zegt Van Loo, 

die desgevraagd aangeeft de indruk zegt te hebben dat de nieuwe 
aanpak zeker sneller werkt dan voorheen en dat het proces ook 
beter controleerbaar is doordat de voortgang van begin tot het eind 
gemonitord wordt. Ik denk dat we daarnaast de eerste stappen 
hebben gezet in een betere communicatie met de betrokkenen. 
Het is nog te vroeg om te kunnen stellen dat we ook met de asbest-
sanering financieel voordeliger kunnen werken, maar ik ben ervan 
overtuigd dat we ook hierbij door een snelle interventie ter plekke 
de schadelast kunnen terugdringen, zoals we dat met Salvage al 
tientallen jaren doen.”

In totaal zijn er bij de alarmcentrale in de pilotperiode in die zes 
weken 41 asbestmeldingen geweest. In 19 gevallen is hiervoor door 
de Salvagecoördinator een asbestinventarisatiebedrijf ingezet. Hier-
bij zijn op één geval na de opruimingswerkzaamheden uitgevoerd 
door een andere partij: de eigenaar zelf of een bedrijf in opdracht 
van de gemeente. Eén keer heeft Salvage de asbestsanering zelf 
gecoördineerd. Van Loo daarover: “Het was na een brand in een 
flatgebouw in Leeuwarden, waarbij in het gebouw beperkt asbest 
was vrijgekomen maar in de omgeving wat meer. De gedupeerde 
eigenaar heeft zelf de asbest verwijderd uit het pand, terwijl wij de 
gehele omgeving hebben gesaneerd. Daardoor bleef het mogelijk 
voor een 30-tal gezinnen om in hun eigen huis te blijven wonen en 
was er dus geen tijdelijke vervangende woonruimte nodig. Deze ac-
tie werd zeer gewaardeerd door de bewoners en betrokken partijen. 
Tevens levert het een aanzienlijke financiële besparing op.”

WENSENLIJSTJE
Op de vraag of hij met betrekking tot de pilot met asbestschades 
nog wat op zijn wensenlijstje heeft staan, volgt een bevestigend 
antwoord. “Het is een pilot en dus moet iedereen aan de nieuwe 
situatie wennen. Er zijn dan ook heel wat zaken te finetunen bij alle 
betrokken partijen, ook bij ons. Daar gaan we dan ook zeker aan 
werken. Voor de pilot hebben 5 van de in totaal 29 Omgevings-
diensten zich aangemeld. Het zou wenselijk zijn als dat er meer 
worden, het liefst allemaal. Desalniettemin is de pilot goed geland, 
zo blijkt uit de tussentijdse evaluatie met verzekeraars. Het is dus 
zaak dat we met alle partijen op de ingeslagen weg voortgaan. Het 
motto van de pilot is immers ‘Samen doorpakken!’. Het gaat erom 
dat alle betrokken partijen in deze publiek-private samenwerking de 
handen overtuigd ineenslaan. Zonder een intensieve gezamenlijke 
inzet is de aanpak gedoemd te mislukken. Wij zullen als Stichting 
Salvage ons in elk geval  inzetten om van de pilot een succes te 
maken.” n

Voorheen was het aandeel 
asbestschades in het totaal 
aantal meldingen 3 tot 5%; 
in de pilotperiode was dat 

ongeveer 10%
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Dolmans Calamiteiten Diensten wint de Rob Insinger Duurzaamheid Award 2018

“Duurzaamheid en vitaliteit 
staan hoog op de agenda”

Dolmans Calamiteiten Diensten is de winnaar geworden van de Rob Insinger Duurzaamheid Award, de prijs voor het 
meest aansprekende initiatief uit de branche voor schadeherstel en reconditionering op het gebied van duurzaamheid. 
Tijdens een speciale marktbijeenkomst van Duurzaam Herstel in september kreeg algemeen directeur Rob Meershoek de 
award en bijbehorende cheque – een geldprijs van 1.500 euro te besteden aan een duurzaam project – uitgereikt. Hij is 
er content mee en ziet de prijs als aanmoediging én erkenning voor het gevoerde beleid. “Duurzaamheid en vitaliteit zijn 
onderwerpen die bij ons al geruime tijd hoog op de agenda staan.”

Het reconditioneringsbedrijf kreeg de award voor de ontwikkeling 
van een ergonomische plafondreiniger, een machine waarmee pla-
fonds en hoge wanden op een milieuvriendelijke en verantwoorde 
wijze kunnen worden gereinigd. Hierbij worden er minder chemi-
caliën gebruikt, kan het personeel op een ergonomische wijze haar 
werkzaamheden uitvoeren en kunnen de kosten voor de opdracht-
gever omlaag. 

Dit apparaat, dat geheel in eigen beheer is bedacht, ontworpen en 
getest, is in staat de complexe reiniging van plafonds en hoge wan-
den uit te voeren, terwijl de medewerker op de grond blijft staan. 
Meershoek: “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het idee primair 
ontwikkeld is uit vitaliteitsoogpunt: om medewerkers fysiek minder 
te belasten. Dat voordelen voor het milieu – doordat er geen che-
micaliën hoeven te worden gebruikt – en de kostenbesparing voor 
opdrachtgevers- minder werkuren en kosten door snellere aanpak 
– zijn daarbij een welkome bijvangst gebleken.”

PEOPLE, PLANET, PROFIT
Hij licht een en ander verder toe: “Vooral in appartementen is het 
in de praktijk lastig om vervuilde plafonds en hoge wanden met een 
hogedrukreiniger schoon te maken vanwege mogelijk wateroverlast 
naar de onderburen. De enige alternatieve aanpak is de traditione-
le, handmatige manier: met emmertje en sop. Een werkwijze die de 
nodige nadelen met zich meebrengt. Zo is het arbeidsinstensiever 
en tijdrovender waardoor de arbeidskosten voor de opdrachtgever 
hoger uitvallen, is de fysieke belasting voor de medewerker hoger 
met kans op klachten aan armen en schouders doordat veelal bo-
ven het hoofd moet worden gewerkt en wordt door het gebruik van 
chemicaliën het milieu extra belast.”

“Met de ergonomische plafondreiniger slaan we dus drie vliegen in 
één klap”, vervolgt Meershoek. “Het levert minder belasting op voor 
de medewerkers tijdens complexe reinigingsopdrachten, zorgt voor 
minder milieubelasting omdat het gebruik van chemische reini-
gingsmiddelen drastisch wordt verminderd, en zorgt voor een snel-
lere reiniging, waardoor opdrachtgevers goedkoper uit zijn. Goed 
voor People, Planet en Profit dus”, aldus de directeur van Dolmans 
Calamiteiten Diensten, volgens wie het eerste proefmodel van de 
ergonomische plafondreiniger in een pilotfase gemiddeld een tiental 
keren per maand tot tevredenheid is ingezet. “We hebben op basis 

Rob Meershoek: “Het zou mooi zijn als we binnen de keten meer met elkaar 
zouden samenwerken: op het gebied van duurzaamheid maar ook in een 
meer innovatieve aanpak van het reconditioneringswerk.”

van de ervaringen in de praktijk hiermee enkele kleine aanpassin-
gen aangebracht in de definitieve versie.”

ZOWEL AANMOEDIGING ALS ERKENNING
Hoe blij ben je met het winnen van de Rob Insinger Duurzaam-
heid Award? “Het is natuurlijk altijd mooi om een prijs te winnen” 
antwoordt Rob Meershoek prompt. “Voor de positieve exposure 
is het natuurlijk nooit verkeerd, maar we zien de prijs vooral als 
aanmoediging en erkenning voor de manier waarop wij werken. 
Duurzaamheid en vitaliteit zijn onderwerpen die bij ons hoog op 
de agenda staan. Wij zijn dan ook bij Dolmans constant op zoek 
naar innovaties om onze medewerkers te ondersteunen tijdens hun 
werkzaamheden, zodat zij deze op een verantwoorde en veilige 
manier kunnen uitvoeren.”

Een antwoord dat om een toelichting vraagt. Meershoek: “We 
bestaan inmiddels als Dolmans al 60 jaar en als ‘Dolmans Calami-
teiten Diensten’ ongeveer 30 jaar. Bij dit laatste onderdeel zijn in-
middels ca 350 man werkzaam, waarvan ruim 300 in de uitvoering. 
Mede doordat wij weinig verloop kennen is daardoor een wezenlijk 
deel van ons personeelsbestand 50-plusser. Zij doen lichamelijk 
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zwaar werk en dat eist soms z’n tol, bijvoorbeeld in de vorm van 
klachten aan de gewrichten. Ook hebben ouderen gemiddeld meer 
tijd nodig om te herstellen van het draaien van piketdiensten. We 
hebben een vitaliteitsbeleid opgesteld, waarbij we zoveel mogelijk 
willen uitgaan van iemands kracht (specifieke kwaliteiten en erva-
ring) zowel als zijn of haar fysieke gesteldheid. Met alle 55-plussers 
zijn we een gesprek aangegaan over wat zij qua werk willen en 
kunnen om hen zoveel mogelijk een werkoplossing op maat te kun-
nen blijven bieden. Ook worden met alle medewerkers praktische 
trainingen gegeven, zoals over verantwoord verhuizen, maar ook 
informeren wij ons personeel over zaken als gezond leven.”

EFFECTEN MEETBAAR? 
Meershoek geeft desgevraagd aan dat de voorstellen voor de 
‘vitaliteitsgesprekken’ met de 55-plussers aanvankelijk door deze 
groep met de nodige scepsis werd ontvangen. “Men dacht in eerste 
instantie dat wij hen niet meer in staat achten hun werk goed te 
doen en vreesden dus in feite voor hun baan. Nadat de ware be-
doeling duidelijk was geworden stond men hier positief tegenover. 
We willen rekening houden met wat een ieder nog fysiek kan en 
waar men zich prettig bij voelt, zodat wij nog lang plezier van hen 
kunnen hebben en zij nog vele jaren leuk werk hebben en gezond 
hun pensioen halen.”

Zijn er al effecten meetbaar van de vitaliteitsgesprekken? Meers-
hoek benadrukt dat het eigenlijk nog te vroeg is om daar een goed 
antwoord op te kunnen geven. “Maar bij twee medewerkers heeft 
dit geleid tot een andere carrièreplanning. Zij hebben in goed over-
leg met ons inmiddels besloten vanwege hun fysieke gesteldheid 
hun loopbaan elders voort te zetten. Een baanverandering waarbij 
wij overigens op hun verzoek wel hebben bemiddeld door inscha-
keling via een extern gespecialiseerd bureau en hun opleiding en 
detachering gefaciliteerd hebben.”

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid staat zoals gezegd eveneens hoog in het vaandel bij 
Dolmans. Waarin komt dat zoal tot uiting? Meershoek: “In het werk 
dat we doen. Reconditionering is in feite duurzaamheid avant la 
lettre en zit dus als het ware in onze genen. We herstellen in plaats 
van vervangen, we hergebruiken veel spullen, vangen vervuilde 
spullen en grondwater waar nodig op en voeren dat af en houden 
rekening met de chemicaliën waar we mee werken. Inmiddels 

bekijken we ook in hoeverre we ons wagenpark elektrisch kunnen 
maken.”

Daar waar getuige de deelname aan Duurzaam Herstel de recondi-
tioneringsbranche volop met duurzaamheid aan de slag is gegaan, 
lijken verzekeraars hiermee niet of nauwelijks bezig te zijn. Dat 
slechts drie verzekeraars – Aegon, a.s.r. en Unigarant – zich bij het 
keurmerkinitiatief Duurzaam Herstel hebben aangesloten, spreekt 
wat dat betreft boekdelen. 

“Dat verzekeraars niet meedoen met Duurzaam Herstel, wil ove-
rigens niet zeggen dat verzekeraars niet met duurzaamheid bezig 
zijn”, nuanceert Meershoek. “In mijn ogen zijn de meeste verze-
keraars dat wel degelijk. Velen kijken ernaar, maar als duurzaam 
herstellen meer kost dan het traditionele herstellen, is men vooral 
geneigd voor dat laatste te kiezen. Het kostenaspect blijft nu een-
maal een belangrijke factor.” Penny wise pound foolish? Meershoek 
is van mening dat er op dit vlak nog vele stappen te maken zijn. 
Hij noemt de ergonomische plafondreiniger als voorbeeld. “Mede 
daardoor is onze uurprijs wat hoger, maar doordat we hiermee 
sneller kunnen werken dan met andere reinigingsmethodieken valt 
de totale kostprijs lager uit. Daar zou meer naar gekeken kunnen 
worden.”

MÉÉR SAMENWERKEN
Tot slot, wat zou je verzekeraars mee willen geven? Meershoek hoeft 
daarover niet lang na te denken. “Het zou mooi zijn als we binnen 
de keten meer met elkaar zouden samenwerken: op het gebied van 
duurzaamheid maar ook in een meer innovatieve aanpak van het 
reconditioneringswerk.”

Hij licht toe: “Er wordt mijns inziens nog teveel gewerkt in de 
verhouding afnemer-leverancier, al zie ik hier en daar wel een lichte 
verschuiving naar meer partnerschap. Ik ben er van overtuigd dat 
dit op de langere termijn leidt tot betere hersteloplossingen tegen 
minimaal dezelfde of zelfs lagere kosten. Zolang men echter bij 
de selectie van reconditioneerders kijkt naar de (laagste) uurprijs 
in plaats van de totale kostprijs onder de streep, krijgen we qua 
duurzaamheid en innovatie niet de ontwikkeling die we zouden 
wensen.” n

De Rob Insinger Duurzaamheid Award kende dit jaar twee winaars: 
Dolmans Calamiteiten Diensten en Eco-Point B.V. De prijzen werden in 
ontvangst genomen door Rob Meershoek, algemeens directeur bij Dolmans 
Calamiteiten Diensten (links op de foto) en Ferry Samuels, CEO bij Eco-
Point B.V. 

Een medewerker aan het werk met de ergonomische plafondreiniger
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AGCS lanceert als eerste 
verzekeraar prototype voor 
toepassing blockchain voor 

de captivemarkt
Allianz Global Corporate & Specialty SE(AGCS) heeft als eerste verzekeraar met succes een blockchain-prototype 
geïmplementeerd voor een bestaand wereldwijd captive-verzekeringsprogramma van een grote, internatonele klant, die 
in meer dan 100 landen actief is. De geavanceerde toepassing is tot stand gekomen door bedrijfsonderdeel Allianz Risk 
Transfer in samenwerking met consultancybedrijf EY, IT-bedrijf Ginetta en Citi Treasury and Trade Solutions voor het 
betalingsverkeer tussen de verschillende landen. Het prototype omvat  functionaliteiten als directe betalingen, 
real-time toegang tot de opgeslagen informatie, betalingsverkeer tussen verschillende landen en een intuïtief, 
gebruiksvriendelijke, handige gebruikersinterface. “De resultaten bewijzen dat blockchaintechnologie de efficiëntie van 
internationale, zakelijke verzekeringstransacties aanzienlijk kunnen versnellen en vereenvoudigen”, benadrukt AGCS.

AGCS-bestuurslid Hartmut Mai licht toe: “We zien momenteel veel 
blockchain-applicaties in de wereld van de financiële dienstverle-
ning en we zijn benieuwd naar het potentieel van deze interessante 
technologie in het segment zakelijke verzekeringen, Het prototype 
van de blockchain voor captives is andermaal een voorbeeld van 
onze toewijding om gebruik te maken van nieuwe technologieën en 
innovatie in de verzekeringsbranche te stimuleren.”

Captive-verzekeringsprogramma’s zijn volgens AGCS één van de 
meest complexe gebieden van zakelijke verzekeringen. “Ze worden 
toegepast door multinationals die hun wereldwijde bedrijfsrisico’s 
zelf verzekeren in plaats van hun risico’s bij andere verzekeraars 
onder te brengen. Deze captives kunnen betrekking hebben op 
activiteiten in meer dan 100 landen en honderden miljoenen 
dollars aan verzekerde belangen. Als ‘fronting-verzekeraar’ werkt 
Allianz samen met de eigenaar van de captive om het verzeke-
ringsprogramma te beheren, waarbij ons internationale netwerk in 
210 landen wordt gebruikt om volledig te voldoen aan de lokale 
regelgeving.”

Blockchain-technologie verbindt automatisch alle partijen die be-
trokken zijn bij het captive-verzekeringsprogramma: het 
captive-management, de lokale dochterondernemingen en Allianz 
als leidende verzekeraar. Blockchain kan het best worden om-
schreven als een soort digitaal grootboek (ledger)dat wordt gedeeld 
door een netwerk van deelnemers en transacties en de invoer van 
gegevens kan opslaan.  Alle updates of wijzigingen in de gegevens 
worden real-time gedeeld door alle gebruikers. Dit creëert een veel 
snellere, meer transparante, veilige en efficiënte manier om infor-
matie te verspreiden, zakelijke transacties uit te voeren en transac-
ties bij meerdere partijen centraal te registreren.

RADICALE VERSNELLING, REAL-TIME TRANSPARANTIE
Het Allianz prototype voor captives , gebouwd op het Block-
chain-raamwerk Hyperledger Fabric 1.0, richt zich op twee soorten 

verzekeringspolissen- beroepsaansprakelijkheid property - voor 
een captive-verzekeringsprogramma voor een internationaal bedrijf 
met dochterondernemingen in de VS, China en Zwitserland. Het 
prototype kijkt naar drie gemeenschappelijke processtromen in de 
captive-verzekeringscyclus: jaarlijkse polisverlengingen, premiebe-
talingen en de melding en afwikkeling van schadeclaims. Het ver-
taalt deze processen in de digitale grootboekomgeving, waardoor de 
tijd in het gehele verzekeringsproces wordt verkort: van het eerste 
contact tot de polis, van de polis tot de premiebetaling en van de 
schademelding tot de afwikkeling. 

“Ons blockchainmodel van een captive-verzekering laat zien dat 
de regelmatige transacties en cash transfers tussen fronting-ver-
zekeraars en klanten aanzienlijk kunnen worden versneld en 
vereenvoudigd”, zegt Yann Krattiger, Principal bij Allianz Risk 
Transfer. “Geautomatiseerde verwerking vervangt de uitwisseling 
van duizenden e-mails en een enorme hoeveelheid data. Elk proces 
is transparant en kan in real-time worden gevolgd. Onze klanten 
profiteren daardoor van een verhoogde snelheid, betrouwbaarheid 
en beheersbaarheid. “

EY-projectmanager Isabella Brom zegt: “Het blockchainmodel van 
de captive-verzekeringen is een goed voorbeeld van EY’s aanpak 
van co-innovatie met onze klanten. Hierdoor konden we de kracht 
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van distributie en decentralisatie in de transformatie van de ver-
zekeringssector demonstreren en uitproberen met behulp van de 
Hyperledger Fabric Composer-toolset om snel en op een flexibele 
manier resultaat te boeken. Het project heeft ons en onze klanten 
meer inzicht gegeven in hoe toegepaste blockchain-technologie niet 
alleen fundamenteel het verzekeringsproces zal veranderen zoals 
wij die kennen, maar ook nieuwe bedrijfsmodellen zal creëren.“

BETALINGSOVERDRACHT

Om betalingen met betrekking tot de blockchain-oplossing van 
Allianz te verwerken, hebben Citi Treasury en Trade Solutions haar 
CitiConnect ® Application Program Interface (API) -oplossing 
gebruikt om betalingsinstructies van Allianz’s blockchain-prototype 
voor captive-verzekeringen te accepteren. Met deze verbinding 
kan Allianz rechtstreeks communiceren met Citi, te beginnen met 
Amerikaanse dollars en uiteindelijk uitbreiden naar meer markten 
binnen het wereldwijde netwerk van Citi.”Citi is er trots op dat 
we Allianz hebben kunnen helpen deze mijlpaal in de sector te 
bereiken. Door gebruik te maken van innovatieve, nieuwe techno-
logieën zoals Allianz’ blockchain-prototype en CitiConnect ® API, 
zijn we in staat om samen nieuwe bedrijfsmodellen te ontwerpen 
en deze snel uit te voeren : binnen enkele weken”, zegt i Tapodyuti 
Bose, Global Head of Channel, Enterprise en Account Services, Citi 
Treasury en Trade Solutions.

AGCS wint met Blockchain Prototype 
‘Captive Management Solution of the Year’ Award

Allianz Global Corporate & Specialty SE(AGCS) heeft met haar Blockchain Prototype de ‘Captive Management Solution of the Year’ 
Award gewonnen tijdens de European Risk Management Awards die op 21 november jl.  werden uitgereikt door initiatiefnemers 
FERMA en vakblad Commercial Risk Europa.
 
Het juryrapport licht de toewijzing aan AGCS als volgt toe: “The award ‘Captive Management Solution of the Year’ was given to the 
AGCS blockchain-solution for a captive insurance program which was launched in November 2017. The prototype showed that 
with blockchain, international insurance transactions and money transfers can be significantly accelerated and simplified. The 
innovation looked at three common process flows in the captive insurance cycle – annual policy renewals, premium payments and 
claims submission and settlement. It translates these processes into the distributed ledger environment, decreasing the time from 
initiation to policy, policy to premium and claim to settlement.”

AGCS ontwikkelt momenteel zowel de captive blockchain prototype als andere blockchain-applicaties en mogelijkheden verder ten 
behoeve van lopende projecten”, zegt  Michele Williams, die als Global Head of Cross-functional Smart Evolution bij AGCS verant-
woordelijk is voor de digitale initiatieven bij de verzekeraars. 

Op de foto alle winnaars van de European Risk Management Awards bij elkaar.

EENVOUDIGERE PROCESSEN, HANDIGE GEBRUIKERSINTERFACE
Het digitale bureau Ginetta ontwierp de intuïtieve, gebruiksvrien-
delijke gebruikersinterface die voldoet aan de eisen die zowel tege-
moet komt aan de eisen van ART als van haar captive-klanten.  Het 
visualiseert kernprocessen en via real-time informatie kunnen ze 
hun voortgang volgen bij alle relevante belanghebbenden over de 
hele wereld. Alvorens de gebruikersinterface te maken, zijn alle pro-
cessen van intern verzekeringsbeheer beoordeeld, geherdefinieerd 
en ingrijpend vereenvoudigd. “Bij blockchain wordt veel aandacht 
besteed aan de technologie, maar in werkelijkheid is misschien 
10% van het werk gerelateerd aan technologie. De overige 90% 
heeft betrekking op de herijking van de onderliggende processen 
en deze gaan uiteindelijk over mensen”, zegt Alan Cabello, Project 
Lead and Innovation Manager, AGCS Centraal- en Oost-Europa.

ART heeft al met succes blockchaintechnologie getest, in sa-
menwerking met Nephila Capital Limited, om deze technologie 
te testen bij de afwikkeling van een zogeheten Matural Catastrophe 
Swap. Allianz SE maakt deel uit van het B3i-initiatief, het Block-
chain Insurance Industry Initiative, dat onlangs een prototype heeft 
gelanceerd van een herverzekeringsblockchain. n

Klik hier voor de demo video: 
www.youtube.com/watch?v=K4aCtX2NuWY&feature=youtu.be.
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Lea Lelijveld van Cingelshouck eerste RIMAP Management Professional van Nederland

Mijn doel is dat de meeste 
Risk & Insurance Managers 
in ons land deze opleiding 

gaan volgen
Lea Lelijveld van Cingelshouck, Risk & Insurance Manager, Captive Manager en Bestuurslid NARIM (Nederlandse Asso-
ciatie van Risk en Insurance Managers) met de kenniscentra Captives en Ladies@Risk in haar portefeuille, is de eerste 
RIMAP Certified Risk Management Professional van Nederland. In onderstaand interview  gaat zij in op het ontstaan en 
de inhoud van de opleiding, die zij omschrijft als ‘een prachtige opleiding die veel beter aansluit bij de beroepsgroep 
dan bijvoorbeeld Wft PE modules. “Het is mijn doel om te zorgen dat de meeste Risk & Insurance Managers van Neder-
land - dit zijn er circa 250-  deze opleiding gaan volgen.”

Er is lang gewerkt door FERMA (Federation of European Risk 
Management Associations) aan deze opleiding om te komen tot een 
Europese standaard. De opleiding is ontwikkeld door de federatie 
en erkend door haar 22 nationale associaties en biedt de onafhan-
kelijke bevestiging van de professionele competenties, ervaring en 
normen van individuele Risk & Insurance Managers. FERMA-
certificering is de enige Europese professionele opleiding voor Risk 
& Insurance Managers.

FERMA-certificering is een gestructureerd programma dat een dui-
delijke identiteit geeft aan het beroep, zodat besturen, topmanage-
ment, human resources en de academische wereld de toegevoegde 
waarde van het risk management herkent en erkent. Het versterkt 
de carrière ontwikkeling van een gecertificeerd Risk & Insurance 
Manager en geeft hen een competitief voordeel in de markt. Certi-
ficering rust op vier pijlers: kennis, ervaring, permanente educatie 
of continue professional ontwikkeling (CPD) en een ethische code. 
Deze vier pijlers zorgen ervoor dat kennis wordt verenigd met 
ervaring en professionele ethiek. Permanente educatie garandeert 
dat Risk & Insurance Managers op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen in de markt door middel van trainingen en deelna-
me aan evenementen.

FERMA biedt via ANZIIF (Australian and New Zealand Institute 
of Insurance and Finance) de RIMAP-opleiding online aan voor 
risico- en verzekeringsmanagers en andere risicoprofessionals met 
passende opleiding en ervaring. Om deel te kunnen nemen aan 
deze opleiding dient men een aanvraag in te dienen bij FERMA en 
na positieve screening word je doorgeleid naar de site van ANZIIF.

NARIM
NARIM is als één van de 22 associaties aangesloten bij FERMA en 
treedt op als beroepsorganisatie voor 160 leden van grote en mid-
delgrote ondernemingen, instellingen en overheidsorganen die bij 

NARIM zijn aangesloten. FERMA is op haar beurt weer aangesloten 
bij de IFRIMA (the International Federation of Risk and Insurance 
Management Associations). Hiermee vertegenwoordigt NARIM de 
Nederlandse belangen op internationaal niveau. NARIM spant zich 
in om de betrokkenheid van haar leden bij FERMA te verhogen en 
zo de Nederlandse inbreng op Europees niveau te waarborgen.

Lea Lelijveld vn Cingelshouck: “RIMAP  is een prachtige opleiding van een 
uitstekend niveau voor de Risk & Insurance Professionals in Nederland. Met 
deze standaard kan men zich onderling heel goed meten. Bovendien sluit 
de opleiding veel beter bij onze beroepsgroep aan dan bijvoorbeeld Wft PE 
modules.”
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Met haar speerpunten informeren, inspireren, netwerken en 
samenwerken ambieert NARIM de kwaliteit van het vakgebied, 
de dienstverlening te optimaliseren en een volwaardige gespreks-
partner te zijn voor de verzekeringsbranche, opleidingsinstituten, 
bedrijven en overheden, daar waar het gaat om risico- en verze-
keringsmanagement. NARIM vertegenwoordigt de grootzakelijke 
verzekeringsmarkt en wil het professionele platform en aanspreek-
punt zijn voor het Risk en Insurance Management in Nederland. 
Bovenal streeft NARIM naar een optimale professionalisering van 
haar leden door de vakkennis van de leden in stand te houden, 
maar zeker ook te verbreden en te verdiepen. Hierbij valt te denken 
aan de organisatie van bijeenkomsten waarbij feiten, ontwikkelin-
gen en actualiteiten, zoals Brexit, Blockchain, artificial intelligence 
etc. worden gedeeld of trainingssessies ten behoeve van Wft PE 
modules worden gefaciliteerd.

Lea Lelijveld van Cingelshouck: “Gezien het stijgend aantal sponso-
ren en deelnemers aan het jaarlijkse NARIM-congres en de hartver-
warmende reacties achteraf, mogen we als NARIM concluderen dat 
we op de juiste weg zijn. Dat is echter geen reden om achterover 
te leunen, eerder een stimulans om de vereniging verder uit te 
bouwen en de verbinding voor samenwerking te zoeken met andere 
belangengroepen. NARIM draagt alle opleidingen en initiatieven ten 
behoeve van ons vakgebied een warm hart toe. Als NARIM kunnen 
wij echter geen bepaalde opleiding aanbevelen of adviseren, omdat 
wij simpelweg niet in staat zijn hierover een inhoudelijk oordeel te 
kunnen geven. Met de RIMAP ligt dit anders. Deze opleiding is juist 
met medewerking van de Europese associaties ontwikkeld en twee 
jaar geleden op de markt gebracht met als belangrijkste doel een 
Europese standaard te zetten om het beroep van Risk & Insurance 
Manager naar een hoger niveau te tillen.”

PRACHTIG OPLEIDING VAN EEN HOOG NIVEAU
Om de inhoud te beoordelen heeft Lelijveld van Cingelshouck als 
bestuurslid NARIM zich bereid verklaard om de opleiding te volgen. 
Daarnaast heeft NARIM aan Coby-Wilma van Essen van JMS Ad-
vies gevraagd om een onafhankelijk en goed onderbouwd advies uit 
te brengen over de vraag of NARIM deze opleiding als ‘standaard’ 
kan introduceren en adviseren aan de bij haar associatie aangeslo-
ten Risk & Insurance Professionals. Zij heeft haar rapport met een 
positieve uitkomst inmiddels aan het NARIM bestuur overhandigd.

“Dit is een prachtige opleiding van een uitstekend niveau voor de 
Risk & Insurance Professionals in Nederland. Met deze standaard 
kan men zich onderling heel goed meten”, vindt Lelijveld van Cin-
gelshouck. “Deze opleiding sluit veel beter bij onze beroepsgroep 
aan dan bijvoorbeeld Wft PE modules. Wat heb je eraan om alles 

te weten van een caravanpolis?” vertelt Lelijveld van Cingelshouck 
lachend. Zij benadrukt echter wel dat de RIMAP geen vervanging 
is van universitaire ‘Enterprise Risk Management’ opleidingen. De 
RIMAP is wel van master-niveau maar vereist ook werkervaring.

EXAMEN
Als de toestemming is verleend, krijg je online toegang tot het 
studiepakket bestaande uit 5 boeken, waarvan een met de ISO 
31000-2009 Risk Management – principles and guidelines. Het 
bestuderen van het lesmateriaal voor de RIMAP-opleiding heeft 
Lelijveld van Cingelshouck ongeveer 120 uur gekost.

Op de vraag waarom de FERMA buiten Europa een organisatie 
heeft gevonden, die de RIMAP-opleiding faciliteert en ondersteunt, 
antwoordt Lelijveld van Cingelshouck dat ANZIIF een organisatie is 
dat juist gespecialiseerd en ingericht is op het verzorgen van online 
Insurance en Finance opleidingen en trainingen. Zij verzorgen vele 
opleidingen. Een platform inrichten ten behoeve van één opleiding 
is niet rendabel, zo niet onmogelijk. 

De RIMAP is wel van 
master-niveau maar vereist 

ook werkervaring

“Ik zie een steeds belangrijkere rol weggelegd voor de Risk & Insurance 
Manager van vandaag. De laatste jaren is de focus verschoven van de 
traditionele Insurance Manager van het beheer van de verzekerings-
portefeuille naar een meer integraal risicomanagement.”
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Bij de inschrijving voor de opleiding dient niet alleen al een exa-
mendatum te worden aangegeven, maar moet je ook al aangeven 
wie je supervisor zal zijn bij jouw examen. Deze supervisor dient 
vooraf geaccrediteerd te zijn door ANZIIF. Alleen in aanwezigheid 
van deze supervisor kan het online examen worden gemaakt. De 
supervisor houdt er toezicht op dat de examenkandidaat geen 
ongeoorloofde hulpmiddelen gebruikt tijdens het examen. Mocht er 
onverhoopt iets misgaan tijdens het examen dan is het de supervi-
sor die contact opneemt met ANZIIF. 

Het examen bestaat uit 100 vragen, die binnen twee uur beant-
woord moeten worden. Voor Lelijveld van Cingelshouck was dit echt 
een gevalletje ‘timemanagement’. “De tijd is krap, zeker omdat 
sommige vragen uitgebreide teksten bevatten. Verder zijn het meer-
keuzevragen met kleine nuanceverschillen in de antwoorden. Dit 
is voor non-native speakers Engels prima te doen, maar het goed 
lezen van de vragen kost meer tijd.” Lelijveld van Cingelshouck 
geeft graag tips en trucs aan examenkandidaten. Wilma van Essen 
is speciaal geaccrediteerd lid geworden van ANZIIF om, als eerste, 
in Nederland als supervisor te kunnen optreden. En ook zij zal met 
alle plezier kandidaten adviseren en bijstaan. Mensen die geïnte-
resseerd zijn in het volgen van de RIMAP-opleiding kunnen dit via 
het NARIM-secretariaat melden (info@narim.com).

PROMOTOR
FERMA is er trots op dat inmiddels 80 Risk & Insurance Managers 
in Europa dit examen hebben gehaald, een aantal dat volgens Lelij-
veld van Cingelshouck lang niet voldoende is om het beroep verder 
te professionaliseren en op de kaart te zetten. Uiteraard is zij blij 
dat zij als eerste Nederlandse de titel ‘Gecertificeerd Risk Manage-
ment Professional’ mag voeren. De tweede persoon in Nederland, 
die inmiddels ook deze titel draagt is Ronald Abresch, Risk & 
Insurance Manager van Damen Shipyard Group. Er staan nog twee 
kandidaten op de lijst om in 2018 het RIMAP-examen af te leggen. 
Dit zou betekenen dat er eind 2018 in totaal vier Certified Risk 
Management Professionals in Nederland zijn met het RIMAP-di-
ploma op zak. “Dat is natuurlijk veel te weinig”, vindt Lelijveld van 
Cingelshouck.

Niet alleen omdat Lelijveld van Cingelshouck de eerste is met de 
RIMAP-certificering, maar ook omdat zij het mooie vak Risk & 
Insurance Manager een warm hart toedraagt, is het haar passie om 
deze opleiding namens NARIM te promoten. “Het is mijn doel om 
te zorgen dat de meeste Risk & Insurance Managers van Neder-
land- dit zijn er circa 250 - deze opleiding gaan volgen. Draagvlak 
creëert meerwaarde en ontstaat er zichtbaar een ‘standaard’ dat 
door alle Risk & Insurance Professionals, zowel nationaal als inter-
nationaal erkend wordt. Als ervaringsdeskundige, die de inhoud 
van de opleiding kent, kan ik als geen ander Risk & Insurance 
Managers motiveren om vooral deze RIMAP-opleiding te volgen. 
Alleen met elkaar kunnen we zorgen dat RIMAP een succes wordt! 
Ik draag hier graag mijn steentje aan bij.”

ROL RISK & INSURANCE MANAGER VERSCHUIFT
Lelijveld van Cingelshouck ziet een steeds belangrijkere rol wegge-

legd voor de Risk & Insurance Manager van vandaag. Zij heeft de 
laatste jaren de focus van de traditionele Insurance Manager zien 
verschuiven van niet meer alleen het beheer van de verzekerings-
portefeuille naar een meer integraal risicomanagement. “Dit is ui-
teraard afhankelijk van de grote van de organisatie”, aldus Lelijveld 
van Cingelshouck. “Het beroep Risk & Insurance Manager binnen 
een organisatie kan een redelijke ‘stand-alone’ functie zijn. NARIM 
is dan ook hét platform om collega’s te spreken, te ontmoeten 
en informatie uit te wisselen. De RIMAP-opleiding sluit hier ook 
naadloos op aan, aangezien ook in de opleiding de nadruk ligt op 
Enterprise Risk Management en verzekeren een klein onderdeel 
is dat besproken wordt als een van de mogelijke oplossingen voor 
mitigatie van financiële impact van een bepaald event.”

LADIES@RISK 
Hoewel Ladies@Risk, opgericht in 2008, geen kenniscentrum is, 
biedt NARIM wel de mogelijkheid om van haar platform gebruik 
te maken. De verhouding man/vrouw in de verzekeringsbranche 
is niet in balans, dat is zichtbaar op diverse bijeenkomsten. Dat er 
draagvlak is bewijst het groot aantal leden dat Ladies@Risk heeft. 
“Ik ben dan ook van mening, en anderen met mij, dat een netwerk 
als Ladies@Risk nog altijd nodig is”, vertelt Lelijveld van Cingel-
shouck stellig. “Echter de opzet van het netwerk in zijn huidige 
vorm is aan verandering toe en samen met Rosalie André, Head of 
Insurance & Risk Management van Signify (voorheen Philips Ligh-
ting) en Annemarie Schouw, Risk & Insurance Manager Tata Steel 
Europe gaan wij gezamenlijk een nieuwe lijn voor de toekomst 
uitzetten. In 2019 zal dit al zichtbaar worden.” n

De speld die riskmanager ontvangen wanneer zij het RIMAP-examen met 
goed gevolg hebben afgelegd
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Felle discussies op De Letselschade Raadsdag

Letselschaderegister taboe 
voor ASP-advocaten

De Letselschade Raadsdag, op donderdag 22 november 2018 in Theater Gooiland in Hilversum, kende een afwisselend 
programma van presentaties, gefilmde interviews en paneldiscussies over twee hoofdvragen in het bijzonder, namelijk 
waar gaan we heen met De Letselschade Raad en waar gaan we heen met het register of het keurmerk van De Letsel-
schade Raad. Prof. mr. Ivo Giesen, hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, trad voor de 
zevende keer in successie als dagvoorzitter op.

Als eerste gaf mr. drs. Remco Heeremans, sinds 1 mei 2018 direc-
teur van De Letselschade Raad, een antwoord op de vraag welke 
kant het op moet met de raad. Deze vraag is actueel, omdat in de 
letselschadebranche weer vaker het toernooimodel in plaats van 
het harmoniemodel wordt opgezocht. En juist dat toernooimodel, 
het voortdurende gevecht tussen verzekeraars aan de ene kant 
en advocaten en belangenbehartigers aan de andere kant, soms 
over de rug van het slachtoffer, was twintig jaar geleden een van 
de aanleidingen voor de oprichting van zowel het Personenschade 
Instituut van Verzekeraars (PIV) als het Nationaal Platform Perso-
nenschade, de voorloper van De Letselschade Raad. Heeremans: 
“In onze sector zijn de nodige barsten en scheuren in de onderlin-
ge verhoudingen waar te nemen. Vooral op sociale media lopen de 
emoties soms hoog op en geven de onderlinge verhoudingen niet 
blijk van een onverminderd geloof in de werking van het harmonie-
model.”

OPSTELLING VAN ADVOCATEN
Heeremans vervolgt: “De achterstanden bij verzekeraars is zeker 
één van de ‘trending topics’, maar ook het vermeende rekken van 
de schadeafwikkeling, de oplopende buitengerechtelijke kosten of 
een PIV-regeling die in strijd met de mededingingswet zou zijn, kan 
de emoties hoog doen oplopen. De oude rotten uit de sector wijzen 
erop dat frictie van alle tijden is en er nooit een periode is geweest 
waarin er geen onenigheid bestond. En zij hebben gelijk. Maar 
toch…” 

Eén van de heikele punten in dit verband is de opstelling van ASP, 
de vereniging van advocaten voor slachtoffers van personenschade. 
Dit voorjaar liet ASP aan Heeremans weten dat een inschrijving in 
het register van De Letselschade Raad niet verenigbaar zou zijn 
met het lidmaatschap van ASP. Hierover zei hij: “Zowel met LSA, 
de vereniging van letselschadeadvocaten, als ASP hebben we heel 
open gesproken over de raison d’être van de advocatuur. Past een 
harmoniemodel zoals wij die vormen wel bij een beroepsgroep die 
de confrontatie, inclusief een gang naar de rechter niet schuwt? 
Maar in de praktijk van alledag sluiten advocaten iedere dag com-
promissen. En ook mediation is vaak een standaardaspect van het 
vak. Het compromis moet uiteindelijk niet zozeer in een individuele 
zaak worden gezocht, maar op een overkoepelend niveau tussen 
organisaties die met elkaar afspraken maken over de verbeteringen 
in het proces van letselschadebehandeling.” 

STRATEGISCH ONVERSTANDIG
Ook in de latere paneldiscussie over de vraag waar het naartoe 
moet met het register van De Letselschade Raad, dat op den duur 
als een keurmerk voor verschillende vakdisciplines in de branche 

Remco Heeremans:  “De achterstanden bij verzekeraars is zeker één van 
de ‘trending topics’, maar ook het vermeende rekken van de schade-
afwikkeling, de oplopende buitengerechtelijke kosten of een PIV-regeling 
die in strijd met de mededingingswet zou zijn, kan de emoties hoog doen 
oplopen.”
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moet dienen, werd de weigerachtige opstelling van ASP breed 
uitgemeten. De panelleden hadden er geen goed woord voor over. 
Marco Speelmans (Aegon Nederland): “Als je wilt meepraten, 
moet je ook meedoen en niet vanaf de zijlijn wat gaan roepen.” Ard 
Korevaar (zelfstandig belangenbehartiger voor slachtoffers): “Willen 
is kunnen. Kunnen ze het niet, dan houdt het op.” Freek Schultz 
(zowel advocaat als register-expert): “Ik vind het inhoudelijk onjuist 
en strategisch onverstandig. De argumenten kloppen niet.” Victor 
Jammers (Slachtofferhulp Nederland): “Als ik lid zou zijn van een 
vereniging die het mij verbood lid te zijn van een keurmerksysteem, 
dan zou ik bij die vereniging afnokken.” Arjan Loonstra (onderzoe-
ker bij Q-Consult Progress Partners) was het meest uitgesproken in 
zijn stellingname. “Inmiddels heeft een aantal prominente advoca-
ten inderdaad al afscheid van ASP genomen”, zei hij. “Ook ik denk 
dat de argumenten van ASP niet kloppen. Twee jaar geleden heb ik 
een analyse gemaakt van alle eisen die LSA aan haar leden stelt en 
de eisen die het register van De Letselschade Raad aan markt-
partijen stelt. Daar zit vrijwel geen licht tussen. In het persbericht 
van ASP staat dat het register de advocaat zou beperken om voor 
de belangen van het slachtoffer op te komen. Ik nodig ASP uit om 
samen met mij eens te kijken of dat echt klopt. Ik denk niet dat het 
bestuur van ASP het reglement van het register echt heeft gele-
zen.”

FALIEKANT TEGEN
Vanzelfsprekend was er op De Letselschade Raadsdag ruimte voor 
een reactie van ASP, bij monde van advocaat Anne-Marie Wolf 
vanuit de zaal. “Wij hebben als ASP inderdaad vanaf de zijlijn een 
aantal dingen geroepen en als wij van de zijlijn iets roepen, willen 
we wel heel graag worden gehoord en kun je met ons in gesprek 
gaan. Dat hebben we in de afgelopen periode een beetje gemist. Ik 
ben van mening dat we op dit moment met een derdegraads keur-
merk hebben te maken. Sowieso moet je accuut met het register 
ophouden en aan een echt keurmerk gaan werken. Ik denk dat 
we dan met z’n allen een heel eind zou kunnen komen. Zoals het 
register nu is ingericht, is ASP daar faliekant tegen en het bestuur 
heeft dat ook in brieven richting De Letselschade Raad gemoti-
veerd. Bel ons, ga met ons in gesprek. En ja, we hebben een paar 
opzeggingen gehad, vaak met het argument dat het kantoor in het 
register ingeschreven wilde blijven in het kader van de marketing. 
Maar wij zijn er niet voor de marketing, maar voor het belang van 
het slachtoffer. Zet daarom iets in de markt waar het slachtoffer wat 
aan heeft, namelijk een eerste- of tweedegraads keurmerk.”

SOORTEN KEURMERKEN
Met haar terminologie refereerde Anne-Marie Wolf aan de presen-
tatie, eerder op de middag, van mr. Wim Glorie, directeur van het 

Keurmerkinstituut, een certificatie-instelling voor zorg en welzijn, 
speeltoestellen, milieu en duurzaamheid. Glorie had in zijn inleiding 
het verschil uitgelegd tussen eerste-, tweede- en derdegraads 
keurmerken. Een eerstegraads keurmerk is door de Raad van Ac-
creditatie geaccrediteerd en er zijn strikte eisen aan verbonden met 
betrekking tot onder andere het beheer, een breed vertegenwoor-
digend college van deskundigen en de toetsing van de partijen die 
het keurmerk dragen. Deze toetsing moet plaatsvinden door een 
onafhankelijke derde partij, die ook weer door de Raad van Accre-
ditatie is geaccrediteerd. Een tweedegraads keurmerk is niet door 
deze raad geaccrediteerd, maar kan niettemin een goede maatstaf 
voor bijvoorbeeld kwaliteit of herkomst van producten bieden. Een 
derdegraads keurmerk mag eigenlijk de naam keurmerk niet dra-
gen, omdat bedrijven die zelf op hun producten zetten, zonder dat 
er sprake is van een afdoende controle door een derde partij.

Tjibbe Joustra: “Ik ben er zelf nooit zo voor om al te snel naar dwang-
middelen te grijpen. Ik vind het heel mooi dat zaken kennelijk inhoudelijk zo 
aanspreken, dat ze op vrijwillige basis kunnen gebeuren.”

Als ik lid zou zijn van een 
vereniging die het mij 

verbood lid te zijn van een 
keurmerksysteem, dan zou ik 
bij die vereniging afnokken Wim Glorie Wim Glorie: “Ik mis binnen het huidige  register van De Letsel-

schade Raad dat er een klachtbehandeling en arbitrage is.”
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AMBITIEUS INVULLEN
Wim Glorie: “Wie met een keurmerk aan de gang gaat, moet zich 
goed realiseren dat het op een ambitieuze manier moet worden 
ingevuld. Je moet er om te beginnen voor zorgen dat het een fair 
keurmerk is. Je moet daarom heel goed weten wat er de doelstel-
ling van is. Ook voor uw opdrachtgevers moet het duidelijk zijn 
wat zij eraan hebben, want zij gaan op basis van het hebben van 
een keurmerk met partijen in zee. Belangrijk is verder dat er een 
duidelijke en transparante set van criteria wordt geformuleerd 
waar kandidaten voor het keurmerk aan moeten voldoen. Zeker in 
uw geval, met verzekeraars, advocaten, belangenbehartigers en 
herstelgerichte dienstverleners, is het belangrijk dat u segmentatie 
naar die verschillende marktpartijen pleegt. U kunt immers niet 
verwachten dat elke marktpartij onder dezelfde set criteria gaat 
opereren. Daarnaast is het noodzakelijk, en dat mis ik binnen het 
huidige register van De Letselschade Raad, dat er een klachtbe-
handeling en arbitrage is. Een claim waar het gaat om kwaliteit en 
bedrijfsvoering en de stelling dat je het beter doet dan de concule-
ga die geen keurmerk heeft, zijn van veel minder waarde als daar 
geen klachtbehandeling en arbitrage tegenover staan. ‘Last but not 
least’ is promotie belangrijk. Een keurmerk is niets waard als de 
markt en uw afnemers er niet mee bekend zijn.”

“INSPIRERENDE MIDDAG”
De Letselschade Raadsdag werd door mr. Tjibbe Joustra, voorzitter 
van De Letselschade Raad, afgesloten. “Het was een heel mooie 
middag”, aldus Joustra. “Als voorzitter bemoei ik me wel eens met 

dingen die niet helemaal goed gaan, problemen die zich voordoen, 
mensen die niet willen meewerken. Ook is er vaak een roep om 
wetgeving of een algemeen bindend verklaring of wat dies meer 
zij. Ik ben er zelf nooit zo voor om al te snel naar dwangmiddelen 
te grijpen. Ik vind het heel mooi dat zaken kennelijk inhoudelijk zo 
aanspreken, dat ze op vrijwillige basis kunnen gebeuren. Hetzelfde 
geldt voor de producten die onder auspiciën van De Letselschade 
Raad worden gemaakt, waar ook op vrijwillige basis aan wordt 
meegewerkt. Wat dat betreft vond ik het een heel inspirerende 
middag – voor het bestuur dankzij de discussies over het register 
en het keurmerk, maar ook voor de mensen die bij De Letselschade 
Raad werken. Zij zijn dag in dag uit met de goede dingen bezig, de 
dingen die slachtoffers verder helpen in de wondere wereld waar zij 
niet vrijwillig voor hebben gekozen. Ik denk dat dat een groot goed 
is.” n

Ik ben van mening dat we op 
dit moment met een 

derdegraads keurmerk 
hebben te maken

Het panel v.l.n.r. Marco Speelmans, Freek Schultz, Ard Korevaar, Victor Jammer en Arjan Loonstra

foto’s Wilmar Diks
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Erik Hartkoren kijkt met trots en voldoening terug op 42 mooie verzekeringsjaren:

“Het zou goed zijn om belang en 
dynamiek verzekeringsbranche 
nog beter voor het voetlicht te 

brengen”
Never a dull moment. Met die woorden blikt Erik Hartkoren terug op de 42 jaar die hij in de verzekeringsbranche heeft 
gewerkt, altijd in de (groot)zakelijke markt. “De bedrijfstak heeft de naam en het imago saai te zijn, maar dat geldt zeker 
niet voor de zakelijke markt. Die is altijd in beweging en aan veranderingen onderhevig en daardoor juist buitengewoon 
dynamisch en boeiend. Het zou dan ook goed zijn als de sector het belang en de branchedynamiek nóg nadrukkelijker 
voor het voetlicht te brengen dan nu wordt gedaan. Om op die manier onder meer jonge, hoog opgeleide talenten warm 
te maken om in ons vak te komen werken.”

Na het afronden van zijn studie HTS Werktuigbouw oriënteerde 
de nog jonge Hartkoren zich op zijn loopbaan en viel zijn oog op 
een vacature bij de Amerikaanse verzekeraar AFIA. “Ik kende de 
verzekeringsbranche niet en had al helemaal geen beeld bij het 
verzekeren van grote bedrijven. Wat mij in de vacature aantrok was 
het avontuur en vooral de mogelijkheid om in Amerika een groot 
deel van mijn opleiding te mogen volgen: in Hartford, Connecticut.”
Hij kijkt terug op ‘een geweldige leerschool’. “De opleiding was 
fantastisch en het werk buitengewoon interessant. AFIA hield zich 
bezig met de verzekeringen van Amerikaanse multinationals buiten 
de VS. Ik heb daar veel geleerd en heb er zes jaar lang met plezier 
gewerkt, deels vanuit Den Haag en deels vanuit Brussel en was 
met collega’s als risk engineer verantwoordelijk voor de internatio-
nale verzekeringsprogramma’s in Europa, het Midden-Oosten en 
Afrika.”

KWART EEUW ALLIANZ
Zes jaar later werd hij benaderd door Allianz Nederland om daar 
als managing director een risicoafdeling op te zetten. Later werd 
dat uiteindelijk Allianz Risk Consultants (ARC) voor de internatio-
nale unit van Allianz in München, dat voor grote internationale 
klanten wereldwijd risicoanalyses uitvoerde en behalve in Neder-
land en Duitsland ook buiten Europa vestigingen opende: in Azië 
(Singapore), Zuid-Amerika (Buenos Aires) en meerdere vestigingen 
in de VS. “Het is uiteindelijk een behoorlijke organisatie geworden. 
Ik durf te stellen dat we met de bij ARC ontwikkelde methodieken 
destijds de markt ver vooruit waren. Om die positie van marktleider 
te behouden was het in mijn ogen noodzakelijk dat er verder in 
ARC werd geïnvesteerd, maar daar dacht de toenmalige leiding in 
München destijds anders over. Dat was voor mij aanleiding naar 
een andere functie uit te kijken.”
 
Die vond hij binnen het eigen concern. Kees Krijgsman vroeg hem 
voor de functie van directeur bij Allianz Nederland, verantwoorde-
lijk voor de zakelijke markt en de internationale tekening. Begin 

2007 kwam er een eind aan zijn bijna 25-jarige loopbaan binnen 
Allianz toen hij de overstap maakte naar XL (later XL Catlin), waar 
hij ruim 11,5 jaar zou werken, aanvankelijk als Regional Manager 
Benelux en laatstelijk als Country Manager Benelux.

PLEZIER EN VOLDOENING
Hoe kijk je terug op zo’n 42 jaar in de verzekeringsbranche? “Met 
plezier en voldoening”, antwoordt Hartkoren prompt. ”Ik ben 

Erik Hartkoren: “We zijn als markt op een volstrekt andere manier naar 
risico’s gaan kijken. Het gaat veel te ver om te stellen dat dit vroeger met 
de nodige ‘nattevingerwerk’ gepaard ging, maar het is wel een gegeven dat 
dit vandaag de dag mede op basis van beschikbare data en geavanceerde 
risicomodellen een stuk beter en meer actuarieel onderbouwd gebeurt.”
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iemand die altijd een intellectuele uitdaging wil hebben en ik heb 
bij alle bedrijven waar ik heb gewerkt de kans gekregen mij verder 
te ontwikkelen. Het was een enerverende tijd, met mooie en minder 
mooie momenten, maar never a dull moment.”

Gevraagd waar hij persoonlijk met de meeste voldoening op terug-
kijkt, noemt hij twee zaken: “Vooropgesteld, ik ben een teamplayer 
en samen met mijn collega’s is er bij alle bedrijven veel bereikt. Zo 
ben ik er vooral trots op dat ik samen met de leiding en mijn team 
ARC heb kunnen opzetten en uitbouwen tot een wereldwijd consul-
tancybedrijf van formaat. Daarnaast schenkt het mij persoonlijk veel 
voldoening dat wij als team bij XL een enorme boost aan de omzet 
hebben kunnen geven, die is verdubbeld gedurende mijn periode.”

Teleurstelling maakte Hartkoren ook mee in zijn ruim vier decennia 
in de verzekeringsbranche. “De grootste deceptie was de noodzaak 
om bij XL Catlin te moeten stoppen met de CAR-tekening vanwege 
de slechte resultaten. Puur cijfermatig gezien kon ik het besluit nog 
wel begrijpen, maar vanwege alles daar omheen was een andere, 
meer elegantere beslissing misschien wenselijker geweest. We 
hebben hierdoor mensen moeten ontslaan en ook klanten moeten 
teleurstellen die ook andere risico’s bij ons verzekerd hadden. Er 
is door de leiding naar mijn mening geïsoleerd gekeken naar de 
CAR-tekening en hier rücksichtlos een streep door gezet, terwijl 
zowel de multi line- als de mono line-klanten misschien best bereid 
waren geweest een hogere premie voor de CAR-dekking te betalen. 
Van onze kant hebben wij de leiding met argumenten onderbouwd 
tegengas gegeven, maar men bleef helaas bij het eerder ingeno-
men standpunt.”

MARKT VERANDERD
In de afgelopen 40 jaar is de wereld om ons heen sterk veranderd; 
evenmin zijn de veranderingen aan de verzekeringsbranche voorbij 
gegaan. Harde, maar vooral zachte markten, de millenniumproble-
matiek, een enorme consolidatiegolf, nine eleven, de toenemende 
concentratie van risico’, de opkomst van social media, de vele grote 
natuurrampen en last but not least de opkomst van tal van nieuwe 

risico’s. Om er maar een paar te noemen. Hartkoren noemt met 
name op de administratieprocessen, die in zijn ogen door de jaren 
heen een stuk efficiënter zijn geworden, al zijn er volgens hem op 
dit vlak nog wel enkele slagen te maken.

Ook wijst hij op wat hij aanduidt als ‘een omwenteling in het risico-
denken’. Een statement dat om een toelichting vraagt. “We zijn als 
markt op een volstrekt andere manier naar risico’s gaan kijken. Het 
gaat veel te ver om te stellen dat dit vroeger met de nodige ‘natte-
vingerwerk’ gepaard ging, maar het is wel een gegeven dat dit van-
daag de dag mede op basis van beschikbare data en geavanceerde 
risicomodellen een stuk beter en meer actuarieel onderbouwd 
gebeurt. Vroeger kwam hierbij nauwelijks een actuaris aan te pas, 
vandaag de dag is dat vrijwel altijd het geval”, aldus Hartkoren, 
die daarnaast de komst van nieuwe risico’s aanstipt. “Iedereen 
heeft het vandaag de dag over cyber, maar ik zou vooral aandacht 
willen vragen voor de gevolgen van alles wat met ‘autonomous’ kan 
worden aangeduid: zelfrijdende voer- en vaartuigen, zelfstandig 
opererend en ‘denkende’ machines, de toenemende robotisering. 
Dat zal een enorme impact hebben op de verzekeringsbranche en 
noodzakelijkerwijs een totaal andere manier van risicodenken met 
zich meebrengen.”

Is er ook een verandering waar je minder blij van wordt? Hartkoren 
kan een glimlach niet onderdrukken: “Jazeker en daarin sta ik ze-
ker niet alleen in de branche. De toenemende administratieve druk. 
Zo wordt er bijvoorbeeld steeds meer rapportage van ons gevraagd 
over van alles en nog wat. Dat is iets waar niemand in de branche 
vrolijk van wordt, maar wel een onontkoombaar onderdeel van het 
werkproces vormt.”

TOEKOMST
Hoe kijk je naar de toekomst van de verzekeringsbranche? “Dat is 
mede vanwege de vele, vaak ingrijpende veranderingen en opkomst 
van nieuwe risico’s eigenlijk best lastig in te schatten. Vooropge-
steld, er zal op de markt voor grootzakelijke verzekeringen altijd 
vraag naar verzekeringsdekking blijven en ik verwacht dat vooral 
de grotere bedrijven goed in staat zullen zijn om zelf voor adequate 
oplossingen te zorgen. Bovendien heeft de verzekeringsbranche de 
veranderingen in de afgelopen decennia goed doorstaan en heeft 

Erik Hartkoren met Kelly Lyles, Chief Executive Client & Country 
Management bij AXA XL

Ik durf te stellen dat we met 
de bij Allianz Risk 

Consultants ontwikkelde 
methodieken destijds de 
markt ver vooruit waren
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de Nederlandse co-assurantie markt in het buitenland een goede 
naam. “Door mijn werk ben ik veel in het buitenland geweest en 
heb daar vele collega’s gesproken. In het algemeen wordt zeer 
positief gekeken naar de zakelijke verzekeringsmarkt in ons land, 
die als professioneel en creatief wordt beschouwd. Dat is een groot 
compliment die in mijn optiek zeker terecht is. Onze kracht zit ‘m 
vooral in de bereidheid tot samenwerking’ én in het vinden van 
creatieve verzekeringsoplossingen voor risico’s.”

Hartkoren ziet dan ook zeker een toekomst voor de sector wegge-
legd. “Mits men in staat is adequaat in te spelen op en zich aan te 
passen aan de vele veranderingen die op de sector afkomen. Wie 
in staat is goed mee te bewegen met de veranderende markt, die 
heeft toekomst; zo niet, dan kan het wel eens heel lastig worden. 
Een andere voorwaarde voor succes zit volgens hem in de factor 
mens. “Mensen maken het verschil. Het gaat erom ervoor te zorgen 
dat de juiste man/vrouw op de juiste plek zit. Daarbij is het zaak 
continu zorg te dragen voor vers bloed in de organisatie en voor de 
oude garde noodzaak om tijdig de verantwoordelijkheden over te 
dragen aan de jongere generatie. Niet in de laatste plaats omdat zij 
goed kunnen omgaan met de technologische veranderingen, zowel 
in ons werk als in de wereld om ons heen.”

Van de zijde van de klant wordt geregeld kritiek geuit op de ver-
zekeringsbranche en dan met name op de verzekerbaarheid van 
sommige risico’s. Hartkoren zegt daar op zich wel begrip voor te 
hebben. “Een onderneming wil een zo breed mogelijke afdekking 
van zijn bedrijfsrisico’s tegen zo min mogelijk kosten. Ik ben ervan 

Erik Hartkoren tijdens zijn afscheidsreceptie: “In het buitenland wordt in het algemeen zeer positief gekeken naar de zakelijke verzekeringsmarkt in ons 
land, die als professioneel en creatief wordt beschouwd. Dat is een groot compliment die in mijn optiek zeker terecht is. Onze kracht zit ‘m vooral in de 
bereidheid tot samenwerking én in het vinden van creatieve verzekeringsoplossingen voor risico’s.”

overtuigd dat verzekeraars daarvoor begrip hebben en hen zoveel 
mogelijk tegemoet proberen te komen. Aan de andere kant moeten 
bedrijven zich realiseren ook verzekeraars ondernemingen zijn die 
rendement en winst willen maken om continuïteit te waarborgen 
en dus dat dat alles een prijs heeft. Krijgen zij niet de prijs die zij 
nodig achten, dan krijg je het gevaar zoals in de constructiemarkt 
dat verzekeraars zich uit dit segment terugtrekken en tekencapa-
citeit uit de markt verdwijnt. Een gezonde verzekeringsmarkt met 
gezonde verzekeraars is dan ook uiteindelijk ook in hun belang.” n

De komst van alles wat met 
‘autonomous’ kan worden 
aangeduid zal een enorme 

impact hebben op de verze-
keringsbranche en noodzake-
lijkerwijs een totaal andere 
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zich meebrengen

Foto’s Ludo Keeris (AXA XL)
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Jeroen de Haas: Nederlandse experts hebben internationaal een goede naam  
 

Maritieme expertisezusters BMT 
Surveys en Verweij Hoebee Groep 

gaan samen verder in nieuwe 
organisatie: BMT

BMT Surveys en Verweij Hoebee Groep, twee tot dusver zelfstandig opererende maritieme expertisebureaus die allebei 
deel uitmaken van de wereldwijd opererende BMT Group, gaan verder als één bureau. “We vullen elkaar prima aan”, ver-
telt Jeroen de Haas, algemeen directeur van de nieuwe expertisedivisie binnen BMT. Deze ontwikkeling valt samen met 
een wereldwijde herschikking van alle BMT-kantoren. Zo worden in Nederland alle bestaande vennootschappen samen-
gebracht onder BMT Netherlands BV. Het kantoor in Antwerpen zal gaan opereren onder de naam BMT Belgium NV. 

Met meer dan 70 medewerkers, onder wie 45 experts, is BMT 
na de samenvoeging het grootste maritieme expertisebureau in 
Noordwest Europa en behoort het tot de Top 3 in de wereld. BMT 
zal de internationale schadeverzekeringsmarkt bedienen vanuit 
de vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Londen, 
Singapore en Melbourne. In Nederland zijn er nevenvestigingen 
in Den Helder, die zich op de offshoremarkt richt, en Groningen, 
van waaruit de havens in het noorden van Nederland en Duitsland 
worden bediend. Naast de eigen experts, heeft BMT een wereldwijd 
netwerk van maritieme experts dat door een team van vijf mede-
werkers vanuit het Rotterdamse kantoor wordt aangestuurd.

GROTER IN OMVANG, MAAR MET BEHOUD VAN MENSELIJKE 
MAAT EN PERSOONLIJK CONTACT 
Jeroen de Haas, algemeen directeur van de nieuwe Expertise-
Divisie in BMT, is blij met de krachtenbundeling. “We vullen elkaar 
prima aan. Verweij Hoebee Groep is van oudsher vooral sterk in de 
segmenten binnenvaart, visserij, jachten en landmaterieel, terwijl 
BMT internationaal en nationaal actief is in met name de sectoren 
zeevaart, aansprakelijkheid en goederentransport. Daarnaast zijn 
de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op het gebied van 
riskmanagement in de scheepvaart en forensisch brandonder-
zoek.” 

De nieuwe expertisecombinatie heeft ambitieuze plannen, maar is 
zich tegelijkertijd ook bewust van het belang dat haar opdrachtge-
vers hechten aan de voortzetting van de vertrouwde dienstverlening 
en het persoonlijk contact met de experts. De Haas licht toe: “De 
omvang van onze organisatie stelt ons in staat om voor vrijwel elk 
probleem op nautisch of technisch gebied een passende expert 
aan te bieden. Dat is mooi, maar daarnaast zijn we ook weer niet 
zo groot dat we de menselijke maat en het persoonlijke contact met 
onze opdrachtgevers verliezen. Dat gaat zeker niet gebeuren!”

HERSCHIKKING VAN DE MARKT 
Op het wereldtoneel is sinds een jaar of vijf al een behoorlijke 
herschikking van de maritieme expertisebureaus gaande en de 

verwachting is dat deze trend zich voort zal zetten en er uiteindelijk 
zo’n vijf organisaties over zullen blijven die de opdrachten gaan 
verdelen. 

De Haas: “De meeste van onze concurrenten zijn inmiddels over-
genomen door classificatiebureaus of verzekeraars, vaak niet ten 
goede. Onze zelfstandigheid en onafhankelijkheid – inmiddels een 

Jeroen de Haas: “Technische en nautische kennis wordt steeds schaarser 
en er dient zich een nieuwe generatie claimhandlers - vaak juristen - aan. 
Dat schept mogelijkheden, zou je op het eerste gezicht denken. De praktijk 
leert echter dat het omgekeerde het geval is en dat in een geschil eerder 
naar de contractvoorwaarden wordt gekeken dan dat de technische oorzaak 
wordt onderzocht.”
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unicum in de markt – ligt diep verankerd in de beginselen van BMT 
als een Employee Benefit Trust, zonder inmenging van externe 
aandeelhouders. Daarnaast staat de Nederlandse maritieme expert 
ook internationaal goed bekend en krijgt steeds vaker de voorkeur, 
zelfs bij de aanstelling van getuigen-deskundigen voor Engelse en 
Amerikaanse arbitrages of rechtszaken.”

KWALITATIEF HOOGWAARDIG NIVEAU 
Hoewel deze trend op zich als opzienbarend wordt beschouwd, 
heeft De Haas hier wel een verklaring voor. “De Nederlandse scha-
de-expert is kwalitatief van een hoogwaardig niveau en kan zich 
daardoor zeker op maritiem gebied meten met de besten, waar-
onder met experts uit het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft ook mede 
met de locatie te maken. De Rotterdamse haven is bijvoorbeeld 
de gateway voor groente en fruit en heeft wereldwijd nog altijd het 
grootste invoervolume. Daardoor zien experts bij schades een zeer 
uitgebreid scala aan goederen voorbijkomen. Door schades te zien 
bouw je nu eenmaal expertise op.”

Daarnaast staan volgens De Haas Nederlandse experts wereldwijd 
bekend om hun onafhankelijkheid en duidelijkheid. “Ze zijn vaak 
recht door zee en stellen in hun expertiserapporten doorgaans 
heldere conclusies.” 

HOE NU VERDER?
Inmiddels zijn zowel in Rotterdam als in Amsterdam de huidige 
twee vestigingen van BMT Surveys en Verweij Hoebee Groep sa-
mengevoegd. Het Amsterdamse kantoor is inmiddels verhuisd naar 
een nieuw pand aan de Zekeringstraat 44 in Amsterdam, dichtbij 
het havengebied. Juan Christoffels (voorheen VHG) zal de leiding 
krijgen over het nieuwe kantoor Amsterdam. In Antwerpen blijft 
Carlos Maenhout aan het roer.

Hoe gaat het nu verder? Volgens De Haas zijn de vervolgstappen 
helder: “Met de huidige samensmelting met Verweij Hoebee Groep 
kunnen we stellen dat de overname van dit bedrijf door BMT 
Group in 2013 goed is afgerond. Naar de toekomst toe zal deze 
overname ook zeker niet de laatste zijn. We denken vooral in de lijn 
van het recent overgenomen OBEG: kleinschalige specialistische 
bureaus met een loyale klantenkring en specifieke kennis die past 
in de vakgebieden die we meer onder de aandacht willen brengen 
in de toekomst, zoals brand, jachten, berging, tankers/ chemie, 
binnenvaart en offshore.” 

GROEIKANSEN
Groeikansen ziet men ook bij de bestaande opdrachtgevers. 
“Vreemd genoeg zijn we wereldwijd beter bekend om wat we doen 
en kunnen dan in Nederland. Zo wordt BMT vaak in verband 
gebracht bij grote en complexe schadeclaims, maar hebben wij ook 
de organisatie en mankracht om het onderzoek in de kleinere, high 
frequency claims goed en snel af te wikkelen.  De grote container-
rederijen weten dat al en vertrouwen ons jaarlijks hun omvangrijke 
pakketten met ladingclaims toe, zowel binnen als buiten Neder-
land.”

De Haas vervolgt: “Ten slotte zien we dat de technische en nau-
tische kennis steeds schaarser wordt en dat er zich een nieuwe 
generatie claim handlers - vaak juristen - aandient. Dat schept mo-
gelijkheden, zou je op het eerste gezicht denken. De praktijk leert 
echter dat het omgekeerde het geval is en dat in een geschil eerder 
naar de contractvoorwaarden wordt gekeken dan dat de technische 
oorzaak wordt onderzocht. Hier ligt voor ons een duidelijke rol om 
het belang van een goed technisch onderzoek te blijven bena-
drukken. Dat doen we niet door het te vertellen maar door keer op 
keer te laten zien dat onderzoek een goede investering is en zich 
terugbetaalt in claimsafhandeling en schadepreventie.” n

Vreemd genoeg zijn we als 
BMT wereldwijd beter 

bekend om wat we doen 
en kunnen dan in 

Nederland
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Schadebehandeling uitbesteden; 
meer compliance en minder risico

Door Pascal Dijkens, 
directeur Risk & 
Compliance Van Ameyde 
International

Risk management betekent voor verschillende organisaties verschillende dingen. Een riskmanager bij een 
productiebedrijf heeft bijvoorbeeld aandacht voor de risico’s van de supply chain, het productieproces en distributie. 
Een verzekeraar kijkt naar het risico van het te verzekeren object en het risicoprofiel van de verzekerde. En een 
schadebehandelaar?

Een claims-managementorganisatie krijgt te maken met risico’s en 
compliance:
• binnen de eigen organisatie,
• in relatie tot schadeprocessen van de klant [verzekeraars, 
 makelaars, volmachten, captives]
• én hun verzekerden [van particulieren tot grootzakelijke klanten]

Het mag duidelijk zijn dat een klant bij het uitbesteden van scha-
deprocessen niet alleen meer naar prijs kan kijken. De klant legt 
zoveel verantwoordelijkheid neer bij de schadebehandelaar, dat 
de professionaliteit van Risk & Compliance een zeer belangrijk 
beslispunt is. Dit wordt als gevolg van de wetgeving alleen maar 
belangrijker.

Een klant die schadeprocessen wil uitbesteden, moet in ieder geval 
drie vragen stellen, die nauw verband met elkaar houden:

WORDT WET- EN REGELGEVING ACTIEF GEÏMPLEMENTEERD?
De schadebehandelaar moet ruim voor deadlines van nieuwe 
wetgeving aan de slag. Van Ameyde is bijvoorbeeld al begin 2016 
gestart met de implementatie van AVG. Andere relevante wetgeving 
is bijvoorbeeld de Witwas richtlijn (Anti Money Laundering Direc-
tive), waarop de financiële systemen moeten zijn ingericht.

BEHEERST DE SCHADEBEHANDELAAR DE PROCESSEN?
Procesbeheersing is heel nauw verbonden met de IT-systemen. 
Hoe beoordeel je of de dienstverlener de procesbeheersing op orde 
heeft? Immers, u als opdrachtgever moet kunnen aantonen dat 
processen beheerst worden. Dat is eenvoudig aan te tonen als de 
dienstverlener (schadebehandelaar) beschikt over ISAE 3402 type 
2 rapportage. ISAE 3402 is de internationale outsourcingstandaard. 
Een onderdeel van de rapportage is het risicomanagement frame-
work. Type 2 toont niet alleen het bestaan van beheersmaatregelen 
aan (= type 1), maar ook de effectieve werking van de beheers-
maatregelen.

HOE GAAT DE SCHADEBEHANDELAAR OM MET INFORMATIEBE-
VEILIGING?
Mede in het kader van AVG moet de beveiliging van de IT-systemen 
van het allerhoogste niveau zijn. Weliswaar is ISO-certificering voor 
AVG niet verplicht, maar als u zekerheid wilt over de mate van in-
formatiebeveiliging dat is ISO 27001:2013 dé relevante certificering 
voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging. Daarmee 
weet u als klant zeker dat de schadebehandelaar echt op kop ligt 
als het gaat om het beveiliging tegen cyberrisico’s. En dat gaat veel 
verder dan ‘alleen’ privacy.

RISK & COMPLIANCE BIJ SCHADEBEHANDELING: VOORSPRONG 
OP KLANTEN
Een schadebehandelaar die de Risk & Compliance functie op orde 
heeft, heeft een grote voorsprong op zijn klant:
• de schaalgrootte: een schadebehandelaar die honderdduizen-
 den claims op jaarbasis behandelt, kan zich veroorloven hierin 
 te investeren
• core-business: een klant moet investeren in een cost-driver, de 
 schadebehandelaar investeert in zijn core-business
• brede expertise vanuit veel invalshoeken: een klant kijkt alleen 
 vanuit de eigen business, terwijl een schadebehandelaar leert 
 van honderden klanten en eindeloos veel situaties.

Risk & compliance draagt niet alleen bij aan veiligheid en proces-
verbetering: er ligt een belangrijke rol op het gebied van organisa-
tieverbetering. Incidenten worden niet eenmalig maar structureel 
aangepakt. Feedback van onze schadebehandelaren draagt bij aan 
verbetering van processen. En daarmee helpen we schadebehan-
delaren weer hun werk efficiënter te maken. De functie van Risk & 
Compliance is multidisciplinair: van legal tot operaties en van IT tot 
LEAN.

Van Ameyde is in de schadebehandelingsbranche voorloper als het 
gaat om professionele risk & compliance. In 2008 beschikte Van 
Ameyde als eerste in de branche over SAS70 rapportage: de voor-
loper van ISAE 3402. Ook in 2016 had Van Ameyde met haar eigen 
IT-organisatie (Zero)70 weer een primeur: als eerste IT-dienstver-
lener in de verzekeringsbranche is (Zero)70 sinds oktober 2016 
ISO 27001:2013 gecertificeerd voor haar managementsysteem 
voor informatiebeveiliging. Deze certificering was een van de eerste 
stappen in het project om te voldoen aan AVG. Maar de beveiliging 
van onze systemen dient natuurlijk ook ‘gewoon’ om ons en onze 
klanten te beschermen tegen cyberrisico’s.  n
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Voorzitter Enno Wiertsema ziet rol weggelegd voor AFM  ter oplossing van het probleem
 

‘Onverzekerbare risico’s centraal 
op boeiend en informatief 

Adfiz Zakelijk Platform
Hoe kunnen we van onverzekerbare risico’s verzekerbare risico’s maken? Uiteraard ligt er een grote verantwoordelijkheid 
bij de aanbieders, maar ook als adviseurs kunnen we actief bijdragen aan oplossingen. Bijvoorbeeld door 
samenwerking te zoeken met collega’s en verzekeringspakketten te bundelen. Of door risico’s eerder in kaart te 
brengen en preventiemaatregelen te treffen. En welke oplossingen liggen er in het buitenland? Dat waren enkele 
onderwerpen die centraal stonden  tijdens het boeiende en informatieve Zakelijk Platform dat Adfiz onlangs organiseerde.  
Dat onverzekerbaarheid speelt bleek niet alleen uit de enorme belangstelling - ruim 175 Adfiz-leden bezochten de 
bijeenkomst in Maarssen -  maar vooral ook uit de vele vragen en soms zelfs schrijnende praktijkverhalen die de 
deelnemers deelden met hun collega’s. 

Dagvoorzitter en Adfiz-directeur Enno Wiertsema sprak van ‘een 
booming dossier’. “Verzekeraars gooien complete risico’s eruit. Het 
aanbod verschraalt. Feitelijk is dat nog geen onverzekerbaarheid, 
maar wel bijna. Sinds vorig jaar inventariseren we onverzekerbare 
risico’s via het Meldpunt Adfiz (zie kader). Blijf deze ook vooral 
melden. We spreken met overheid en verzekeraars over het maat-
schappelijk verzekerbaar houden van normale risico’s.” 

VIER SOORTEN ONVERZEKERBAARHEID
Wiertsema onderscheidde vier soorten van onverzekerbaarheid: 
Letterlijke onverzekerbaarheid (een risico wordt niet meer geac-
cepteerd door verzekeraars), praktische onverzekerbaarheid (risico 
wel verzekerbaar, maar eigenlijk niet betaalbaar), monopoliege-
drag (beperkt aantal risicodragers bepaalt de markt) en big data 
(premies tussen risico’s gaan steeds sterker uiteen lopen).  “Het 
Verbond zegt wat dit betreft met een solidariteitsmonitor de vinger 
aan de pols te willen houden. Adfiz gaat in ieder geval zelf heel 
goed kijken mede op basis van de meldingen van de leden wat er 
gebeurt ten aanzien van (on)verzekerbaarheid van risico’s en geeft 
aan – als daar zorgwekkende conclusies worden getrokken over 
verzekerbaarheid van bepaalde risico’s en het gedrag in dezen van 
verzekeraars – daarvoor ook bij de toezichthouders aandacht te 
zullen vragen.”

Enno Wiertsema wil de AFM betrekken ter oplossing van het 
groeiende probleem van de onverzekerbaarheid van zakelijke 
risico’s. “Dit kun je niet alleen aan de markt overlaten.” In navolging 
van de Solidariteitsmonitor pleitte hij voor een Verantwoordelijk-
heidsmonitor.” Veel  complexe risico’s zijn niet meer verzekerbaar. 
Dit wordt door het Verbond bestempeld als ‘een klein probleem’ en 
dat ‘bedrijven meer aan preventie moeten doen’, dat neemt niet 
weg dat er op dit moment monopolies en oligopolies ontstaan.”

DRIE ALTERNATIEVEN
Zoals al eerder aangegeven door Wiertsema kunnen adviseurs ook 
zelf bijdragen aan een betere verzekerbaarheid. Tijdens het hoofd-
programma kwamen drie ‘alternatieven’ aan bod: internationale 

aanbieders (Lloyd’s), co-assurantie en affinities en risicomanage-
ment en preventie.

Ralph van Helden van Lloyd’s vertelde dat onverzekerbaarheid niet 
een typisch Nederlands probleem is. Ook landen als Frankrijk en 
Polen worstelen met het vraagstuk. Hij ziet ook een oplossing in 
het buitenland en Lloyd’s biedt dan ook graag ondersteuning bij 
het vinden van oplossingen voor het dekken van ‘onverzekerbare 
risico’s’, onder meer via haar coverholders (volmachtbedrijven). 

“Zo zijn er inmiddels door Lloyd’s-partijen product/markt-combi-
naties op de markt gebracht voor verzuimverzekeringen en het 
overstromingsrisico, komen binnenkort  twee Lloyd’s-partijen op de 
markt voor de dekking van agrarische risico’s en is een oplossing 
voor de afvalverwekingssector (Waste) in ontwikkeling”, aldus Van 
Helden, die daarbij wees op de recente opening van het Innova-
tion Lab op Lloyd’s geopend waarbij nieuwe concepten, ideeën 
en producten vanuit het veld kunnen worden ingebracht om de 
verzekeringsmarkt te verbeteren. Hij benadrukte dat Lloyds graag 
ondersteuning biedt. “Maar de input moet wel van de adviseurs zelf 
komen!”

Enno Wiertsema: “Problemen onverzekerbaarheid zakelijke risico’s kun je 
niet alleen aan de markt overlaten.”
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CO-ASSURANTIE EN AFFINITIES
Jeroen Everling van Willis Towers Watson heeft ook dagelijks te ma-
ken met onverzekerbare risico’s en kwam spreken over eventuele 
oplossingen. Hij memoreerde hoe tien jaar geleden de recyclings-
bedrijven nog door verzekeraars werden omarmd als ‘groen risico’ 
en constateert nu dat de hele branche zonder transitieperiode 
wordt afgesloten. In navolging van Adfiz-voorzitter Enno Wiertsema 
stipte ook Jeroen Everling (CEO Willis Towers Watson) de pijnpun-
ten in de zakelijke verzekeringsmarkt aan. “Specifieke doelgroepen 
(bijv ZZP’ers) worden door verzekeraars volledig uitgesloten van 
dekking, in sommige productlijnen is sprake van een verharding 
van de markt, verzekeraars accepteren selectiever, bijv. bij be-
drijfstakken met een slecht schadeverloop, verzekeraars wijzigen 
acceptatiebeleid vanwege solvabiliteitsregels.“

De oplossing ligt volgens Everling  vooral in het samenwerken. Hij 
noemde een aantal oplossingen om moeilijk verzekerbare bedrijven 
toch verzekerd te krijgen: door middel van coassurantie voor de 
grotere en anderszins complexe risico’s. en voor de kleinere risico’s 
door het bundelen hiervan bij bijv. een placing broker (affinities). 
Om vervolgens deze samengestelde portefeuille onder te brengen 
in een volmacht of op de beurs. Everling adviseert ook om dit in 
een vroeg stadium te doen.  Als derde noemt hij een intensievere 
samenwerking tussen adviseurs en makelaarshuizen. “Kortom, er 
zijn weliswaar oplossingen, maar dat vraag ook van het interme-
diair een meer proactieve aanpak met het oog op de continuatie 
in de onderhandeling in plaats van het reactief afwachten op een 
prolongatievoorstel van verzekeraars. Met andere woorden, adviseer 
uw klanten in een vroeg stadium klanten over (aankomende) 
onverzekerbaarheid. Wat kan er vandaag al gedaan worden om het 
probleem voor te zijn?”

RISICOMANAGEMENT EN PREVENTIE
Jurjen Burghgraef van Burghgraef van Tiel & Partners draaide deze 
middag het vraagstuk om. Op welke manier kan ik het onverzeker-
bare probleem wel verzekerbaar maken? Volgens Burghgraef ligt 
een groot deel van de oplossing in goede preventie. “Stel een 
risicoprofiel vast per locatie. Hoe hoog is het risico en hoe kan je 
dit beveiligen?” Als voorbeeld nam hij een bedrijf waarbij bouwafval 
inpandig wordt opgeslagen. “Door het plaatsen van extra wanden 

tussen het afval en het plaatsen van goede infraroodcamera’s kan 
uitslaande brand worden voorkomen. En maak je het bedrijf beter 
verzekerbaar.” 

Waar is het mis gegaan? Burghgraef: “Te veel brand in de branche, 
teveel grote branden in de branche, te weinig premie en te weinig 
aandacht voor preventie”. Dat laatste illustreerde hij aan de hand 
met enkele plaatjes van praktijkvoorbeelden. “Bouwen volgens 
het bouwbesluit…kan leiden tot lastig verzekerbare risico’s of zelfs 
onverzekerbare risico’s.” Hij sloot positief af: “Moeilijke risico’s, zijn 
verzekerbaar, mits zaken op orde! Dat vereist maatwerk!”

IMPACT NANOTECHNOLOGIE
Wat is de invloed van nanotechnologie op de verzekeringsmarkt 
en wat is de rol van het intermediair in de toekomst? Dat was de 
centrale vraag tijdens de expertsessie Risicomanagement, die werd 
gegeven door Luca Bouwmeester, promovendus in de Fysische 
Materiaalkunde aan de Universiteit Twente. Twintig jaar geleden 
had niemand een telefoon en was het onwerkelijk om voor te stellen 
dat je zelfs op de fiets aan het bellen zou zijn, dat is nu wel even 
anders. Deze veranderingen zijn mede teweeg gebracht door nano-
technologie. Elke chip in je telefoon en computer bestaat uit na-
no-onderdelen. Wat is een nanometer eigenlijk? Een nanometer is 
één miljoenste van een millimeter en één miljardste van een meter. 
Toepassingen van nanotechnologie kunnen, naast in elektronica, 
ook gevonden worden in water- en brandwerende coatings die 
aangebracht kunnen worden op textiel, betonnen oppervlakten en 
bijvoorbeeld gipsplaten. De gezondheidsindustrie vormt een andere 
sector waarin de toepassing van nanotechnologie zeer relevant is. 
Zo kan een compleet laboratorium gebouwd en verborgen worden 
in een pil, de uitslag van de gezondheidstesten kan vervolgens via 
een applicatie op de telefoon uitgelezen worden.  

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de rol van het interme-
diair? Moet het intermediair niet meer de rol gaan aannemen van 
een preventie-adviseur in plaats van een risicomanager? En hoe 
gaat het intermediair om met de stijgende prijzen van objecten door 
toepassingen van nanotechnologie? Al deze vragen leverde een 
zeer interessante discussie tijdens beide expertsessies. De algehele 
conclusie is dat niemand weet dat hoe deze ontwikkeling de rol van 

Ralph van Helden: “Lloyd’s biedt graag ondesteuning, maar de input moet 
wel van de adviseurs zelf komen.”

Jeroen Everling: “De oplossing ligt vooral in het samenwerken.”
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het intermediair gaat veranderen, maar dat bewustwording van de 
huidige veranderingen de eerste stap is. 

ASBEST
Installatiewerkzaamheden waarbij per ongeluk in asbesthoudend 
materiaal gezaagd wordt, een brand waarbij asbestdeeltjes op na-
burige erven terecht komen of een hagelstorm waardoor asbesthou-
dend dakmateriaal beschadigt. De praktijk laat talloze voorbeelden 
zien waarin asbest een hoofdrol speelt en die leiden tot juridische 
geschillen. Mr. Piet Bosma, schade-expert bij Lengkeek ging 
middels een interactieve workshop in op hoe je als adviseur je klant 
hier het beste bij kunt ondersteunen.“

In de expertsessie over Asbest ging Piet Bosma in op een aantal 
actuele ontwikkelingen op het gebied van Asbest. Onder meer het 
beoogde asbestdakenverbod “2024” kwam aan bod. Bosma heeft 
de inhoud van dit verbod en een aantal consequenties daarvan 
voor de verzekeringsbranche uiteengezet en toegelicht. Wijzigende 

Voorbeelden van onverzekerbare
 risico’s

Sinds vorig jaar inventariseert Adfiz onverzekerbare risico’s via 
het Meldpunt Adfiz. Voorbeelden van  gemelde onverzekerbare 
risico’s zijn:

• Recyclingbedrijven
• Taxibedrijven
• Geregeld trouw- en rouwvervoer
• Groepsverhuurbedrijven mountainbikes, tuktuks en solexen
• Varkenshouders
• Veetransport
• Brandgevaarlijke  beroepen
• Bedrijfsverzamelgebouwen
• Schoolgebouwen
• Discotheken
• Autodemontagebedrijven
• Bandenopslag
• Caravanstalling
• Verkoopwagens
• Opblaasbare hal buitensport

Piet Bosma: “Wijzigende polisvoorwaarden en een moeilijker ver-
zekerbaarheid van asbestdaken zijn  enkele consequenties van het 
Asbestdakenvebrodn 2024.

polisvoorwaarden en een moeilijker verzekerbaarheid van asbestda-
ken zijn een paar consequenties. Dat heeft gevolgen (ook) voor de 
verzekeringsadviseur bij diens adviestaken.  

Ook werd aan de hand van casussen uitgelegd welk spanningsveld 
zich na een asbestbrand kan voordoen en welke partijen vervolgens 
in beeld zijn en (soms veel) schade leiden. Daarnaast voorzag Bos-
ma de zaal van een aantal tips op het gebied van preventie en voor 
bij de afwikkeling van een asbestcalamiteit.  Met de zaal vond op 
vele punten een levendige en boeiende discussie, maar ook vond 
veel kennisuitwisseling plaats. n

Luca Bouwmeester: ”Bewustwording van de huidige veranderingen is de 
eerste stap.”

Jurgen Burghgraef: “Moelijke risico’s zijn verzekebaar, mits zaken op orde. 
Maatwerk!”


