
B

P

MainPlus richt zich met aantrekken Gerard van Engelenburg op 
verwerving prominente plaats in de schadeherstelmarkt .......... 2

Liberty Special Markets heeft ambitieuze plannen voor verdere 
expansie in Nederland ......................................................... 4

Jaap Terhenne maakt na drie jaar tussenbalans op voor NLOI, 
het enige schadeonderzoeksbureau voor gedupeerden ............ 6

Blog Gwenny Nales, Corporate Communications Officer bij Van 
Ameyde Group, over digitale oplossingen en klantbinding. ...... 9

  
AGCS Safety & Shipping Review 2017: Aantal schades in de 
scheepvaart blijft dalen ..................................................... 10

AREPA ziet vraag naar kennis technische reconditionering en 
projectcoördinatie na calamiteiten toenemen ....................... 12

Door schade wijs geworden… Jochen Schenk  (Verweij & 
Hoebee) over de bijzondere wereld van de binnenvaart ......... 14

Baken Adviesgroep: De impact van Insurtech: 
claimmanagement 2.0  ..................................................... 16

Transparantie en vertrouwen centraal op GOMA-symposium .. 18
 

NIVRE: Verslag van lezing Michael Hadjasinski (Saltrex) bij 
branchegroep Transport/Goederen over online veilingplatform 
voor schade- en restpartijen ............................................... 22

F

nummer 3 - 2017

Risk & Business is een uitgave van Van Stigt Thans Communicatie in Tiel. Hoofd- en eindredacteur is Jan van Stigt Thans. Aan deze uitgave is daarnaast meegewerkt door journalist 

Peter van Steen en de fotografen Raphael Drent en Rick Heezen. Postadres voor redactie, abonnementen en advertenties:  Dominicushof 86,  4001 MG  Tiel.  Tel. 0344-633356, 

mobiel 06-20490063, email:info@riskenbusiness.nl; website: www.riskenbusiness.nl.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder toestemming van Van Stigt Thans Communicatie.

Als (vak)journalist hoor je natuurlijk objectief te zijn en je lezers te 
informeren over de belangrijke actualiteiten die spelen in de markt. 
Je als ‘persmuskiet’ positief uitlaten over het een of ander wordt 
daarbij door velen als not done bestempeld.  Sowieso lijken media 
en ‘goed nieuws’ elkaar niet zo goed te liggen.  De ‘oudere jongeren’ 
kunnen het zich mogelijk nog herinneren:  Sonja Barend - voor de 
young professionals de Eva Jinek van de jaren 80- had ooit een 
TV-programma met als titel ‘De goed nieuws show’.  Het programma 
kreeg na een jaar al een andere titel, want ‘goed nieuws’ trekt geen 
kijkers. Vraag het maar aan Antoinette Hertsenberg of aan die dame 
van ‘Kassa’.

Vanaf dag één ben ik, ongetwijfeld ‘vergiftigd’ door het enthousiasme 
van de eerste Salvage-voorzitter Joop Waterreus, een grote fan van  
het werk van de Stichting Salvage. En van de ruim 125 coördinatoren 
die naast hun werk als schade-expert bij nacht en ontij hun bed 
uit moeten om namens verzekeraars gedupeerden van een brand, 
waterschade of andere calamiteit met raad en daad bij te staan, zo 
nodig zorg te dragen voor tijdelijk  onderdak en/of maatregelen te 
treffen om de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Kosteloos. 

Vorige maand werd ‘Salvage’ tijdens de viering van het 30-jarig 
bestaan door alle betrokken partijen, waaronder verzekeraars, 
overheden, brandweer, in het zonnetje gezet. En terecht, 
want het werk van het kleine Salvageteam (6 man) en de 
Salvagecoördinatoren verdienen alle lof voor hun werk en inzet. 
Gedupeerden - verzekerd of niet – worden tijdens één van de 
meest ingrijpende momenten van hun leven op praktische wijze 
geholpen bij brand,  water- of stormschade en binnenkort mogelijk 
ook bij asbest en cyber. Met behalve professionele aandacht voor 
praktische zaken (maatregelen ter voorkoming van gevolgschade en 
dus schadelastbeheersing) vooral ook oog voor de menselijke kant 
(schouderfunctie). Een klanttevredenheid van 8,4 spreekt wat dat 
betreft boekdelen, al zou in mijn ogen een dikke 10 meer op zijn 
plaats zijn.

Naar mijn (bescheiden?)  mening is Salvage het beste dat de 
verzekeringsbranche ooit heeft voortgebracht. MET AFSTAND. 
Een service waarmee de verzekeringssector zijn menselijke 
en maatschappelijke kant laat zien. Des te opvallender en 
betreurenswaardiger is het dat de verzekeringsbedrijfstak als geheel 
de (gratis) Salvage- hulpverlening in de afgelopen 30 jaar niet of 
nauwelijks PR-matig heeft uitgedragen. En dat terwijl het aanzien 
van de sector toch wel hier en daar een duwtje in de rug zou kunnen 
gebruiken. Een gemiste kans.

Het beste dat de 
verzekeringsbranche 
ooit heeft 
voortgebracht
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CLAIMS

MainPlus richt zich met aantrekken Gerard van Engelenburg op verwerving 
prominente plaats in de schadeherstelmarkt 

“WE CLAIMEN HET VERSCHIL TE KUNNEN MAKEN”
“…Een bedrijf, in het algemeen een start-up,  dat met een nieuw markmodel de huidige werkwijze in markten wil 
aanpakken en veranderen, de  gevestigde orde uitdaagt, wakker schudt en bedreigt…” Dat is één van de definities 
die op internet te vinden is over een ‘disruptor’. Het in Rijswijk gevestigde bedrijf MainPlus, dat in betrekkelijk korte 
tijd naam heeft gemaakt als ‘regisseur’ op het gebied van vastgoedonderhoud  en -beheer, zou wel eens kunnen 
uitgroeien tot een disruptor in een soortgelijke coördinerende rol in de wereld van het  schadeherstel. Met het recente 
aanstellen van Gerard van Engelenburg (ex-directeur RGN) wil het in elk geval een prominente rol gaan vervullen in de 
schadeherstelmarkt. “We claimen het verschil te kunnen maken. In de vorm van een schadelastreductie, een verhoging 
van de uitgevoerde kwaliteit en last but not least een hogere klanttevredenheid”, stelt een ambitieuze directeur drs. 
Joost Versteeg.

Joost Versteeg: “Wij denken een efficiënter proces voor het schadeherstel te 
kunnen realiseren - o.a. door  snellere afwikkeling, lagere proceskosten en 
zoveel mogelijk werk tijdens het eerste bezoek af te ronden – alsmede een 
lagere schadelast en een hogere tevredenheid bij de klanten/verzekerden van 
onze opdrachtgevers.”

Samen met collega-directeur Michel Amptmeijer richtte hij in 
2011 MainPlus op. Het inmiddels 45 medewerkers tellende 
bedrijf ondersteunt tientallen vastgoedeigenaren en  – beheerders 
woningcorporaties en VVE’s met maatwerkoplossingen op het 
gebied van vastgoedbeheer en -onderhoud. Met kernwaarden 
als betrokken, prestatiegericht, ondernemend  en samenwerking 
en met een inmiddels indrukwekkend track record: meer dan 
20% kostenbesparing op het dagelijks onderhoud, 98% reductie 
van het aantal facturen, minimaal 90% first time fixed op 
reparatiewerkzaamheden, 20% toename van de productiviteit van 
de in- en externe onderhoudsdienst en een huurderstevredenheid 
van 8,2. 

Delta Lloyd
Sinds 1 januari van dit jaar is MainPlus ook actief als coördinator/
regisseur en ontzorger voor opdrachtgevers -  verzekeraars, 
volmachtbedrijven en andere bij schadeclaims betrokken partijen 
-  op het gebied van schadeherstel. Versteeg licht toe: “Eén van 
onze vastgoedklanten van het eerste uur – Delta Lloyd Vastgoed– 
benaderde ons of wij dezelfde rol konden vervullen bij schades. 
Inmiddels verzorgen we de regie en de coördinatie van het 
schadeherstel voor de labels Delta Lloyd, Ohra en ABNAmro, terwijl 
we inmiddels ook een volmachtbedrijf – Driessen Assuradeuren uit 
Den Haag – als klant hebben.”

De  MainPlus-directeur grijpt het  gesprek meteen aan om een 
mogelijk misverstand uit de wereld te helpen. “We houden ons 
met van alles bezig in het schadeherstelproces, maar zeker niet 
met de uitvoering. Daarvoor maken we voor onze opdrachtgevers, 
op basis van de door hen opgestelde SLA-eisen,  afspraken 
met schadeherstelbedrijven. Op die manier ontzorgen wij hen  
gedurende het gehele schadeproces. Onze meerwaarde zit in de 

Onze meerwaarde zit in 
de organisatie én de regie
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organisatie én de regie. In onze ogen is een randvoorwaarde voor 
succes ervoor te zorgen dat iedereen zich bij zijn corebusiness 
houdt. Op die manier denken wij  een efficiënter proces voor 
het schadeherstel te kunnen realiseren - o.a. door  snellere 
afwikkeling, lagere proceskosten en zoveel mogelijk werk tijdens 
het eerste bezoek af te ronden – alsmede een lagere schadelast 
en een hogere tevredenheid bij de klanten/verzekerden van onze 
opdrachtgevers. Onze schadecorrespondenten vormen daarbij de  
schakel tussen de  klanten die hun schade melden via het Klant 
Contact Centrum (KCC)  en de schadeherstellers die het onderhoud 
uitvoeren”, aldus Versteeg, die nadrukkelijk aangeeft dat het de 
intentie van MainPlus is om alle betrokken uitvoerende partijen 
in staat te stellen rendement te halen. “We kennen de markt 
en zijn op de hoogte van  duur en kosten van de reinigings- en 
herstelwerkzaamheden. We zijn dan ook extra alert op bedrijven die 
om wat voor reden dan ook onder de kostprijs willen werken, omdat 
wij weten dat zij dit op de een of andere manier zullen proberen 
dit te willen ‘terugverdienen’. Mijn stelling is dan ook: de hoogte 
van het uurloon is omgekeerd evenredig met de mate waarin 
‘gesjoemeld’ wordt.”  

Intransparantie en perverse prikkels
Jullie claimen op dit vlak het verschil te kunnen maken? In welk 
opzicht?  Versteeg: “Wat ons als relatieve buitenstaander opviel in 
de schadeherstelmarkt is de hoge mate van intransparantie, ook 
wat de kosten betreft, en de aanwezigheid van tal van ‘perverse 
prikkels’ voor marktpartijen. Op basis van onze ervaringen in het 
vastgoedbeheer denken we ook op schadeherstelgebied slagen te 
kunnen maken, verbeteringen door te voeren en zo voordelen voor 
onze opdrachtgevers te kunnen realiseren”, aldus Versteeg.

Daarbij benadrukt hij dat zijn bedrijf hierbij volstrekt onafhankelijk 
te werk gaat. “We hebben geen enkel financieel belang in de 
uitvoering van het herstelwerk, niet bij de (omvang van de) 
schade en evenmin bij de schadeomzet. Onze beloning is nu 
nog een vooraf overeengekomen coördinatie-fee, maar in het 
ideaalplaatje zouden we voor ons werk een percentage van het 
behaalde rendement  (lagere schadelast en proceskosten en 
hogere klanttevredenheid) willen ontvangen. Maar dat is nu nog 
toekomstmuziek.” Hij wijst er daarnaast nadrukkelijk op dat zijn 
bedrijf geen toeslag in rekening brengt op de kosten van het 
schadeherstelbedrijf. “We sturen diens factuur één op één door. 
Volledige transparantie dus.”

Volop groeimogelijkheden
Bij MainPlus zien ze volop expansiemogelijkheden in het 
schadeherstel, niet in de laatste plaats omdat er momenteel 
op dit gebied in feite slechts een zeer beperkt aantal 
vergelijkbare marktpartijen operationeel is (CED Repair,voorheen 

MultiHerstel,  en HerstelDirect red.). “Er is in onze ogen zeker 
plaats voor een nieuwe regisseur’. Bovendien merken we 
bij verzekeraars, volmachtbedrijven en andere partijen met 
relatief veel schadeclaims de behoefte aan een partner in het 
schadeherstelproces die met hen kan meedenken en werk uit 
handen kan nemen. Zeker wanneer dit daarnaast leidt tot lagere 
kosten en schadelast en een hogere klanttevredenheid.”

Hun positivisme naar de toekomst toe wordt bovendien versterkt 
door het recente aantrekken van Gerard van Engelenburg als 
directeur MainPlus Schadeherstel, die de afgelopen zes jaar als 
directeur van reconditioneringsbedrijf  RGN heeft gewerkt en 
daarvoor bij Delta Lloyd als manager van het expertisecentrum. 
“Hij kent de markt en de gebruiken, de gangbare tarieven voor 
herstel en reiniging, spreekt de taal van de branche en heeft de 
contacten. Ons doel is samen met hem onze dienstverlening verder 
te professionaliseren en daarnaast ons korps aan opdrachtgevers 
verder uit te kunnen breiden.  Binnenkort mogen wij al onze 
volgende klanten verwelkomen bij MainPlus Schadeherstel.”
Op de slotvraag wanneer hij tevreden is over de ontwikkeling 
van MainPlus Schadeherstel, antwoordt hij: “Als we er voor 
opdrachtgevers daadwerkelijk in slagen de schadelast omlaag te 
brengen en de klanttevredenheid omhoog. Dan bewijzen we onze 
meerwaarde in optima forma. ”

Wij willen alle betrokken partijen in 
staat stellen rendement te halen

De hoogte van het uurloon is 
omgekeerd evenredig aan de mate 

waarin ‘gesjoemeld’ wordt

“Wij sturen de factuur van de schadehersteller één op één door. Volledige 
transparantie dus!”
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LIBERTY SPECIAL MARKETS HEEFT AMBITIEUZE 
PLANNEN VOOR VERDERE EXPANSIE IN NEDERLAND

In tien jaar tijd van niets naar een premieomzet van  $ 32 miljoen dollar. Dat heeft nicheverzekeraar Liberty Special 
Markets  sinds de start van het bedrijf in Nederland in 2007 gerealiseerd. Als het aan country manager Rob Groenen 
en zijn medewerkers ligt blijft het daar zeker niet bij.  In de lijn van de ambitieuze groeiplannen van het moederbedrijf 
dat voor continental Europa een verdubbeling nastreeft, heeft ook het Nederlandse bedrijf het vizier gericht op een 
aanmerkelijke groei. Daarbij denkt het aan een expansie in alle lines of business  en aan uitbreiding met Fine Art 
& Specie (kunstverzekeringen).  Voor dit jaar wordt aan uitbreiding van het personeelskorps gedacht van 16 naar 
20. Naast een specialist op het gebied van kunstverzekeringen  worden nog drie medewerkers in dienst genomen 
voor de verwachte uitbreiding van de werkzaamheden op het gebied van Beroepsaansprakelijkheid, D&O, Financiële 
Instellingen en Algemene – en Milieu Aansprakelijkheid,  zo maakte Groenen op 16 mei jl. bekend tijdens een met 
ruim 250 genodigden druk bezochte feestelijke bijeenkomst in Madurodam ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 
van de nicheverzekeraar in Nederland.

insurance

Liberty Special Markets opende in 2007 zijn kantoor in Nederland 
van scratch af met twee medewerkers: Rob Groenen en Jona 
Alblas, die beide nog steeds bij het bedrijf werkzaam zijn. 
Eerstgenoemde daarover: “We werkten allebei bij Zurich en ik 
werd door het hoofdkantoor van Liberty Special Markets in Londen, 
onderdeel van het tien keer zo grote Liberty Mutual Insurance, 
benaderd voor de opzet van een bedrijf in Nederland. Men wilde 
meer zaken doen in continental Europe die vanuit Londen lastig te 
realiseren waren.”

Behalve in Nederland werden vrijwel gelijktijdig vestigingen gestart 
in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Zwitserland. Liberty Special 
Markets telt wereldwijd 1.000 medewerkers verdeeld over 22 
kantoren in de VS, UK, Europa en het midden-oosten en opereert 
met zakelijke (her)verzekeringsproducten zowel op de Lloyd’s als de 
company-markt, hoofdzakelijk via makelaar. De totale premieomzet 
in de wereld beloopt inmiddels zo’n $ 3,34 miljard dollar. Liberty 
Special Markets is onderdeel van de in 1912 in Boston (VS) 
opgerichte Liberty Mutual Insurance, dat wereldwijd 50.000 

v.l.n.r.  Alan Telford (Chief Underwriting Officer Commercial), Mike Gosslin (Chief Underwriting Offcier Specialty), Kadidja Sinz (Head of Europe), Matthew Moore 
(Group Chief Underwriting Offcier) en Rob Groenen (Country manager Netherlands)
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medewerkers telt verdeeld over 800 vestigingen en een omzet van 
$ 38,3 miljard.

Nederlandse markt
In de afgelopen tien jaar is de omzet in Nederland zoals gezegd 
van scratch gegroeid naar ca. $ 32 miljoen dollar, verdeeld over de 
branches Beroepsaansprakelijkheid, D&O, Financiële Instellingen, 
Algemene – en Milieu Aansprakelijkheid en Brand. Hij zegt met 
trots terug te kijken op hetgeen is bereikt. “Liberty’ is inmiddels 
goed zichtbaar in de markt en we hebben als nichespeler inmiddels 
een vaste plaats verworven op de zakelijke verzekeringsmarkt in 
Nederland, die een meerwaarde biedt aan zowel makelaars als hun 
bedrijfsmatige klanten. Onze kracht is gelegen in the best of both 
worlds: enerzijds de sterke financiële kracht van het moederbedrijf 
en anderzijds de flexibiliteit van een kleinschalig lokaal kantoor, dat 
snel kan inspelen op de veranderingen in de markt en de wensen 
van makelaars en hun bedrijfsmatige klanten. We doen wat we 
beloven en geven snel antwoord op vragen en offertes”, aldus 
Groenen. “Hoewel ook ik aan verschillende ‘bazen’ verantwoording 
moet afleggen, zie ik Liberty Nederland toch wel een beetje als 
‘mijn’ bedrijf.”

Groenen omschrijft de zakelijke verzekeringsmarkt in Nederland 
als ‘extreem competitief, zowel door de aanwezigheid van lokale 
spelers als direct en indirect vanuit het buitenland, waaronder de 
Britse verzekeringsmarkt, inclusief Lloyd’s. “Tekenend is dat we 
sinds 2001 (nine eleven) geen enkele harde markt meer hebben 
meegemaakt”, aldus Liberty’s country manager, die het zegt te 
betreuren dat door het sluiten van de fysieke beurzen in Rotterdam 
en Amsterdam het voor het beurssegment zo cruciale persoonlijk 
contact tussen makelaars, verzekeraars, experts, advocaten en 
klanten lastiger is te organiseren. “We zullen elkaar persoonlijk 
moeten blijven ontmoeten, omdat dit essentieel is voor het goed 
zaken kunnen doen met elkaar en het vinden van de door onze 
gezamenlijke klanten zo gewenste maatwerkoplossingen voor de 
risico’s die ze lopen. Het VNAB-initiatief met de opzet van het 
kennis- en ontmoetingscentrum is wat dat betreft een stap in de 
goede richting, al kunnen we daar met elkaar nóg intensiever 
gebruik van maken. Daarnaast moeten we zoveel mogelijk 
medewerkers zo vaak mogelijk naar seminars en andere kennis- en 
ontmoetingsbijeenkomsten sturen.”

Groeimarkt!?
Gevraagd naar zijn verwachtingen ten aanzien van de zakelijke 
verzekeringsmarkt in Nederland, geeft Groenen aan ‘op zich 

Liberty Special Markets heeft een bedrag gedoneerd van 2.500 Euro aan 
de Stichting Madurodam Kinderfonds. Tijdens een feestelijke bijeenkomst 
in Madurodam ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de verzekeraar 
in Nederland, overhandigde country manager Rob Groenen een cheque 
aan Lotte Brouwer, locoburgemeester van Madurodam. De Stichting 
Madurodam Kinderfonds steunt met name goede doelen die de educatie en 
verdere ontwikkeling van kinderen bevorderen. Hierbij werkt het met name 
samen met Herotown.nl en Young Impact, lichtte zij toe. Bij de foto: Lotte 
Brouwer (locoburgemeester Madurodam) en Rob Groenen (Liberty)

Jarige Liberty Special Markets doneert geldbedrag aan Madurodam Kinderfonds

positief gestemd te zijn’. “De markt biedt in mijn ogen voldoende 
groeimogelijkheden voor hen die de kansen willen zien. De 
markten waarin wij als Liberty actief zijn worden gekenmerkt door 
een grote hoeveelheid kennis en ervaring bij zowel makelaars 
als verzekeraars. Het is zaak die samen te brengen om de beste 
oplossingen te kunnen bieden aan onze gemeenschappelijke 
klanten, die ik overigens in het algemeen als ‘zeer loyaal’ zou willen 
bestempelen.”

Voor de toekomst van zijn eigen bedrijf in Nederland is Groenen 
zo mogelijk nóg positiever gestemd. “Het streven is erop gericht 
om de komende jaren op alle fronten flink door te groeien zonder 
daarbij de gezondheid van de portefeuille in gevaar te brengen. 
Winstgevendheid blijft in ons beleid voorop staan. Behalve door 
middel van de reeds genoemde uitbreiding van het dienstenpalet 
met kunstverzekeringen willen wij die groei realiseren door een 
uitbouw van de bestaande portefeuille, onder meer door waar 
mogelijk een verhoging van aangeboden capaciteit (verzekerde 
limieten) en door een verruiming van de acceptatie mogelijkheden. 
Daarnaast voorzien wij een verdere groei van de activiteiten op het 
gebied van Energy en komen we met een stand alone oplossing 
voor het terrorismerisico. Als Liberty Nederland blijven wij erop 
toezien dat de groei niet ten koste gaat van een goede service 
verlening en de excellente schadebehandeling, die van meet af aan 
hoog in ons vaandel staat”, benadrukt Groenen.

Liberty Mutual Insurance neemt 
Ironshore over

Liberty Mutual Insurance heeft begin mei de definitieve 
overname bekend gemaakt van  nicheverzekeraar Ironshore Inc 
Limited, incl. managing agency Pembroke. Met de overname is 
een bedrag gemoeid an $ 2,94 miljard. Daarbij is nadrukkelijk 
aangegeven dat er geen plannen om de beide bedrijven samen 
te voegen. Zowel Liberty als Ironshore zullen wereldwijd – en 
dus ook in Nederland – los van elkaar onder eigen naam blijven 
opereren. 

insurance
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Jaap Terhenne maakt tussenbalans op voor NLOI, onderzoeksbureau 
voor gedupeerden  

KLANT MOET ECHT OP NUMMER ÉÉN 
BIJ SCHADE-ONDERZOEK; ZIJN CONTINUÏTEIT 

STAAT OP HET SPEL

Drie jaar geleden werd ons land een onderzoeksbureau 
rijker. Het bijzondere van dit bureau, dat medio 2014 van 
start is gegaan onder de naam ‘Nederlands Onderzoeks 
Instituut’ (NLOI BV), is dat het uitsluitend optreedt 
voor gedupeerden en hun belangenbehartigers. Met als 
primaire doel te bewerkstelligen dat er ‘equality of arms’ 
ontstaat, een gelijkwaardige informatiepositie voor alle bij 
een schadeonderzoek betrokken partijen. Die is er in de 
ogen van directeur Jaap Terhenne zeker nog onvoldoende. 
“In verzekeraarshuizen is bij schadeonderzoek weinig oog 
voor en affiniteit met de belangen van verzekerden. De 
klant staat hierbij zeker niet op één, wat wel zou moeten. 
Dat lijkt overigens geen onwil, maar het zit gewoonweg 
niet ‘in het systeem’; de polisovereenkomst staat centraal.  
Dat wringt omdat voor de gedupeerde verzekerde een 
snelle schaderegeling en – vergoeding van levensbelang 
is. De continuïteit van  een bedrijf staat bij een grote 
schade immers op het spel. Klanten zijn na een schade 
loyaal maar tot een bepaalde hoogte.”

Jaap Terhenne: “Schadeonderzoek is nog altijd het exclusief domein van 
verzekeraars. Die zullen bewust of onbewust toch meer naar de eigen 
belangen en dus minder naar de belangen van verzekerden kijken dan een 
eigen onderzoeker zal doen. En dat terwijl juist voor verzekerden de impact 
van een schade – en daarmee dus ook een snelle, adequate schaderegeling 
-  vaak enorm is. Immers, de bedrijfscontinuïteit is vaak in het geding.”

Bijna 36 maanden na de start van het NLO, het enige 
schadeonderzoeksbureau in Nederland dat uitsluitend optreedt 
namens gedupeerden en/of hun belangenbehartigers, maakt 
Jaap Terhenne een tussenbalans op. “Positief is het aantal zaken, 
vooral afkomstig van verzoeken van contra-experts en advocaten, 
dat jaarlijks in de dubbele cijfers groeit en bovendien in totaal 
ver boven mijn verwachtingen bij de start ligt. Overigens gaat het 
vaak om grote schades, doorgaans boven de twee ton. Ook de 
waardering van klanten is hoog: grotendeels tussen de 9 en 10 en 
slechts enkele ‘7-tjes’.”

Verbeterpunten liggen volgens hem in de genoemde samenwerking 
met verzekeraars en de bekendheid bij en inschakeling door het 
intermediair. “Dat gebeurt nog slechts af en toe, terwijl wij als 
NLOI nadrukkelijker een rol  kunnen vervullen als verlengstuk van 
makelaars en tussenpersonen in het kader van hun zorgplicht. 
Bovendien is er zending te bedrijven richting MKB-ers, die uit 
kostenoverweging vaak afzien van inschakeling van een ‘eigen’ 
toedrachtonderzoeker. Daar zullen we een oplossing voor moeten 
zoeken.”

Positieve ervaringen
Wat is je in de praktijk van alledag in de eerste jaren van het NLOI 
het meest opgevallen? Terhenne: “In de eerste plaats uiteraard 

de levensvatbaarheid van NLOI. Ik heb altijd gedacht dat er 
een markt voor zou zijn, maar dit is nu ook goed bevestigd. Er 
is voldoende vraag en dus behoefte aan een onderzoeksbureau 
voor gedupeerden en – zeer belangrijk – de klantwaardering is na 
eindevaluatie erg hoog. Ook uit de snelheid waarmee gedupeerden 
onze factuur betalen, spreekt een grote mate van tevredenheid.”  
Als positief zegt hij ook de samenwerking te ervaren met de 
onderzoekers die voor verzekeraars werken. “Uiteraard moesten 
zij in het begin wennen aan het NLOI als nieuw fenomeen, maar 
de meesten hebben mij geaccepteerd. We doen geregeld samen 
onderzoek, wat voor de klant absoluut een pre is. Overigens met 
respect voor wederzijdse belangen. Ik denk dat zij ook beseffen dat 
gelijkwaardigheid een noodzaak is en dat specifieke deskundigheid 
vanuit klantbelang aan de orde is.” 

Als voorbeeld noemt Terhenne een belangrijk onderdeel uit de veel 
voorkomende garantieclausules.  “Als verzekeraar een beroep op 
deze clausules doet, heeft verzekerde de mogelijkheid aan te tonen  
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dat de schade niet is veroorzaakt of vergroot door het gemis van 
elementen uit de clausules. Dit belang van verzekerde maakt geen 
deel uit van de opdrachten aan onderzoekers van verzekeraars. 
Een cruciaal deel zeker als er sprake is van een zogeheten harde 
clausule (geen dekking), die overigens steeds meer voorkomt.” 

Samenwerking
De acceptatie bij verzekeraars van de rol van het NLOI is verbeterd 
maar nog niet op niveau, iets wat Terhenne onder meer toeschrijft 
aan de onbekendheid met een contra-onderzoeksbureau. Dezelfde 
reden voert hij aan voor de in zijn ogen nog (te) geringe mate 
van inschakeling door het intermediair. “Het indienen van een 
schadeclaim is voor een klant een van de belangrijkste momenten 
waarbij hij in contact komt met zowel zijn verzekeringsadviseur/
makelaar, verzekeraar/ gevolmachtigde. Voor hen is dit dé 
gelegenheid om hun toegevoegde waarde te tonen en waar te 
maken, zeker in het licht van hun zorgplicht. In mijn ogen dienen 
zij in dit verband bij de schadeafwikkeling een regierol te voeren 
zodat de verzekerde/hun klant niet in een vacuüm beland.”  

Hij vervolgt: “Ik ben ervan overtuigd dat wij als NLOI nadrukkelijk 
daarbij een ondersteunende rol kunnen vervullen: als praktisch 
verlengstuk van makelaars en adviseurs in hun dienstverlening 
aan hun klanten bij schade. Overigens zou ik het liefst vooraf – dus 
voordat er überhaupt sprake is van een schade bij een van hun 
klanten – met het intermediair willen praten over een vorm van 
samenwerking. Zo staat ook op mijn verlanglijstje het opnemen van 
een clausule die verzekerden de mogelijkheid geeft om op kosten 
van de verzekeraar een eigen deskundige op onderzoeksgebied in 
te schakelen.”

Verbeterpunten
Veel van de zaken die hem in de praktijk van alledag zijn 
opgevallen, hebben betrekking op de handelwijze van verzekeraars. 
“Er is vaak sprake van een verschil in de benadering aan de 
voor- en achterkant van het schadeproces. Bij schade is er in de 
meeste gevallen een strakke juridische beschouwing. Dat mondt 
vaak uit in overmatige aandacht voor uitsluitingen in plaats van 
het zoeken naar oplossingen voor het ontstane probleem van de 
klant. Dat is een typisch verschil van klantbenadering tussen de 
commerciële voorkant en de schadetechnische achterkant. Ook 
krijgen onderzoekers vaak een beperkte onderzoeksopdracht mee. 
Verder constateer ik geregeld dat het onderzoeksdoel of –vraag 
onduidelijk is en ligt er geen of geen helder onderzoeksplan aan ten 
grondslag.” 

Daarmee is volgens hem de reikwijdte van een onderzoek ook niet 
vastgesteld. “Verzekeraars hebben op grond van wetgeving en 
polisvoorwaarden natuurlijk het recht om hun uitkeringsverplichting 
te beoordelen met een onderzoek. Maar het zou goed zijn om 
gezamenlijk vast te stellen wat daarvan dan de grenzen moeten 
zijn. Onder andere door de afwezigheid van die discussie geeft het 
ons, namens de verzekerde, momenteel veel werk in de begeleiding 
met soms lastige vragen aan onderzoekers. Verzekeraars laten 
schades puur onderzoeken om hun uitkeringsverplichting te 
beoordelen. Het algemene begrip ‘waarheidsvinding’, zoals dat 
vaak door verzekeraars wordt gehanteerd, is per definitie niet aan 
de orde.” Dit veroorzaakt  volgens Terhenne in onderzoeken in 
opdracht van verzekeraars niet of onvoldoende aandacht voor de 
belangen van de verzekerde. “Dat is een gegeven, maar betekent 
wel dat die belangen dus op een andere manier moeten worden 
gediend. Het onderzoek staat centraal, niet het klantbelang. En dat 
terwijl in mijn ogen de klant echt op de eerste plaats gezet dient te 
worden. Immers de belofte van verzekeraars voordat de polis tot 
stand komt.”

De werkwijze van het NLOI 
Het NLOI opereert als zelfstandige entiteit vanuit Amsterdam 
en biedt zijn dienstverlening aan alle verzekerden en hun 
belangenbehartigers aan, makelaar/intermediair, contra-experts, 
advocaten en rechtsbijstandverzekeraars. Terhenne omschrijft 
de werkzaamheden van het NLOI als volgt: “Wij behartigen de 
belangen van verzekerden bij een schadeonderzoek. Door het liefst 
samen met de onderzoeker van verzekeraar maar zo nodig separaat 
alle voorkomende onderzoekwerkzaamheden te verrichten, 
waarbij objectiviteit voorop staat. Zoals het achterhalen van de 
toedracht, het doen van sporenonderzoek, het zoeken en horen 
van getuigen, jurisprudentie natrekken etc. Brandonderzoeken 
vormen de hoofdmoot, maar we doen desgewenst ook 
andere toedrachtsonderzoeken (inbraak/diefstal, storm, een 
elektrotechnische oorzaak of een aansprakelijkheidskwestie). De 
kosten van de onderzoeken komen overigens voor rekening van 
de verzekerde en hij maakt die natuurlijk alleen maar als hij een 
grote toegevoegde waarde in ons werk ziet.” ‘Zorgvuldig op de 
relatie, maar scherp op de inhoud’, zo  kan de aanpak van het NLO 
volgens Terhenne zelf het best worden omschreven.”

Missie NLOI
…Het NLOI wil met hoogwaardige begeleiding en objectieve 
onderzoeken verzekerden ondersteunen bij schadeonderzoek. 
Op die manier creëren wij onder andere een gelijkwaardige 
verhouding tussen verzekerde en verzekeraars. 
Feitenonderzoek staan daarbij voorop. Zo dragen wij bij aan 
een gezonde verzekeringswereld. Schadeonderzoek vanuit de 
klant bekeken dus...

De acceptatie bij verzekeraars van de 
rol van het NLOI is verbeterd maar nog 

niet op niveau
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Het NLOI biedt verzekerden en hun belangenbehartigers drie 
soorten onderzoek aan: een full scan, een quick scan (binnen 
twee dagen uitsluitsel of een volledig onderzoek wenselijk en 
kansrijk is) en een second opinion, waarbij nader onderzoek 
gedaan wanneer een verzekeraar een schadeclaim heeft 
afgewezen of een lager bedrag wil vergoeden dan waarop de 
verzekerde denkt recht op te hebben. “Met name in die laatste 
gevallen zien we toch regelmatig dat rapporten van onderzoekers 
waarop verzekeraars zich baseren niet voldoende of in een aantal 
gevallen zelfs discutabele feitelijkheden bevatten. Dat wordt dan 
uiteraard weer rechtgezet. Erg effectief is dat natuurlijk niet. 
Daarom wil het NLOI het liefst zo snel mogelijk na een schade 
ingeschakeld worden om zonodig de discussie te voeren op de 
plaats waar dat hoort en niet nadat een verzekeraar een afwijzing 
heeft verstuurd.”

“Vermoeden fraude, dan einde 
samenwerking” 

Jaap Terhenne benadrukt dat ook zijn samenwerking met 
klanten gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. “Ik ga ervan 
uit dat alles wat de klant tegen mij zegt me betrekking tot 
zijn schadeclaim, op waarheid berust en dus daadwerkelijk 
klopt. Wordt dat vertrouwen op welke manier dan ook 
geschaad, bijvoorbeeld in geval van aantoonbare fraude, dan 
beëindig ik de samenwerking meteen.”

Eguality of arms
Als belangrijkste reden vóór de komst van het NLOI noemt 
Terhenne een gezonde en gelijkwaardige rechtsverhouding 
tussen verzekerden en verzekeraars, equality of arms. “De 
praktijk van alledag wijst geregeld uit dat na een schade er voor 
verzekerden onvoldoende tegenwicht is ten opzichte van de door 
verzekeraars ingeschakelde onderzoekers. Er is geen gelijke 
uitgangspositiepositie bij schadeonderzoek tussen verzekerden en 
verzekeraars. Ik heb me er altijd over verbaasd dat in tegenstelling 
tot de eigen expert (contra) de kosten van een eigen onderzoeker 
voor verzekerden niet worden vergoed door de brandverzekeraar. 
Terwijl in de akte van benoeming duidelijk staat dat de experts – en 
dus ook de contra-expert – zowel de schadeomvang als oorzaak en 
toedracht moeten vaststellen. Bij schadeonderzoek draagt juist een 
gelijke uitgangspositie bij aan een eerlijkere en snellere afhandeling 
van complexe schades en voorkomt zo onnodig lange procedures 
die geregeld zelfs tot aan de rechter toe worden uitgevochten.”

Schadeonderzoek is volgens de NLOI-directeur echter nog altijd het 
exclusief domein van verzekeraars. “Die zullen bewust of onbewust 
toch meer naar de eigen belangen en dus minder naar de belangen 
van verzekerden kijken dan een eigen onderzoeker zal doen. En 
dat terwijl juist voor verzekerden de impact van een schade – en 
daarmee dus ook een snelle, adequate schaderegeling -  vaak 
enorm is. Immers, de bedrijfscontinuïteit is vaak in het geding.”  

De werkzaamheden van de afgelopen jaren, die overigens 
grotendeels bedrijfsmatige opdrachtgevers betrof,  hebben een 
spin-off opgeleverd.  De begeleiding van onderzoeken door het 
NLOI gaf vervolgopdrachten voor de noodzakelijke rapportage 
van de bedrijven aan overheden, klanten en leveranciers. Vanuit 
haar onderzoek kwam het NLOI in voorkomende gevallen ook tot 
adviezen ter voorkoming van schade in de toekomst. “Dat geeft 
ook voldoende reden om meer aansluiting te zoeken bij risk- en 
insurance managers.”

Wij kunnen bij schade nadrukkelijk 
een ondersteunende rol vervullen als 
praktisch verlengstuk van makelaars 
en adviseurs in hun dienstverlening 

aan hun klanten bij schade

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn een oplossingsgericht expertise- en ingenieursbureau op het gebied  
van maritieme en technische schadebehandeling, inspecties en taxaties.  
Met een team van ervaren en toegewijde specialisten staan wij 24/7 voor u  
klaar.  Onze aandachtsgebieden zijn o.a.  Natte  CAR,  Scheepvaart, Offshore,  
Renewable energy, Werkmateriaal en Transportgoederen. 
 
Bezoek onze website voor meer informatie over onze uitgebreide  
diensten en onze vestigingen.  
   
Website: www.verweij-hoebee.nl 
Email:      info@verweij-hoebee.nl 
 Tel:          020-610 72 60    
 
  
 
                            A 'BMT group' company 
   
    
 
   
    
   

DOOR 
SCHADE  
WIJS  
GEWORDEN 
 

Sinds 1913 



www.riskenbusiness.nl                      9

DIGITALE OPLOSSINGEN 
EN KLANTBINDING

In deze serie van vijf blogartikelen 
bekijken we verschillende niveaus van 
automatisering in het 
schadeproces en de mogelijkheden 
voor klantbinding met online en 
mobiele interactie. Daarnaast tonen 
we hoe analyse van schadegegevens 
verzekeraars kan helpen op het 
gebied van marktsegmentatie en zelfs 
productontwikkeling.
 

In deze tijd van digitale consumptie verwachten klanten intuïtieve 
online oplossingen en interactie van al hun leveranciers. Klanten 
zijn zo aan gewend online zoeken, selecteren en kopen, dat ze 
dezelfde ervaring verwachten van hun customer journey voor 
verzekeringsproducten. Door het alsmaar toenemende gebruik 
en nieuwe mogelijkheden van mobiele apparatuur willen ze hun 
zaken op elk moment en elke locatie kunnen regelen via hun 
voorkeursmedia en -kanalen.

Maar hoewel verzekeraars al investeren in online en mobiele 
omgevingen voor de oriëntatie- en selectiefase, komen echt 
op maat gemaakte diensten op basis van data-analyse maar 
langzaam op gang. Om van de nazorg – oftewel het schadeproces 
– nog maar te zwijgen. Onderzoek heeft duidelijk aangetoond 
dat juist schadebehandeling van doorslaggevend belang is voor 
klanttevredenheid, het behoud van klanten en de online reputatie 
van de verzekeraar. 

Verzekerden reageren immers vooral op social media over de 
schadebehandeling. Dit is de fase waarin blijkt wat de klant aan 
de verzekering heeft. Als deze ervaring niet aan de verwachtingen 
voldoet is het zoeken naar een alternatief een kwestie van een 
paar muisklikken. De Insurance 2020 Survey (2014) van PwC laat 
zien dat 80% van de ondervraagden in het Verenigd Koninkrijk 
social media gebruiken bij het zoeken naar verzekeringen. Hoewel 
voor schadeverzekeringen de prijs nog steeds de belangrijkste 
beslissende factor is, is de potentiële invloed van slechte reviews 
van klanten op social media enorm.

Verzamelen gegevens
Een ander belangrijk aspect van het schadeproces zijn de gegevens 
die daarbij verzameld worden. Op de juiste manier verzamelde en 
geanalyseerde gegevens kunnen leiden tot interessante inzichten 
voor profilering en segmentatie. Daarnaast kan data-analyse 
een grote rol spelen bij het verlagen van de schadelast, dankzij 
fraudedetectie en inzicht in inefficiënte schadeprocessen.

De sleutel tot klantenbinding en procesoptimalisatie is digitalisering. 
Met digitalisering kunnen we communicatie personaliseren en 
handmatige processen die niet bijdragen aan de klantervaring, 
automatiseren. Digitalisering speelt bovendien een grote rol bij het 
ontwerpen van verzekeringsproducten die volledig zijn afgestemd 
op de behoeften van de klant, met behulp van steeds betere 
profilering.

Verschillende processen
Laten we de verschillende processen voor opstal- en 
inboedelschades eens bekijken. Deze variëren van eenvoudige 
schades, die met één telefoontje of volledig geautomatiseerd 
kunnen worden afgehandeld, tot complexe schades waarvoor een 
schade-expert moet worden ingeschakeld.Wij onderscheiden vier 
processen, elk met hun automatiseringsgraad en voordelen voor de 
klant. Dit geeft het volgende overzicht:

(Infographic door Marieke Buurman, Van Ameyde Waarderingen)

In de volgende delen van ons blog bekijken we de mogelijkheden 
die digitale oplossingen bieden vanuit het perspectief van 
kostenverlaging en verwachtingen van klanten. In dat kader 
zoemen wij in op volledig geautomatiseerde schadeafhandeling 
(straight-through-processing, STP) en schade-expertise op afstand 
onder opstal- en inboedelverzekeringen. Fysieke schade-expertise 
biedt overigens ook mogelijkheden om verzekerden nauwer bij het 
proces te betrekken. Digitalisering biedt bijvoorbeeld kansen voor 
het planningproces voor het maken van de afspraak met de expert 
en gepersonaliseerde communicatie-updates naarmate de datum 
van de afspraak nadert. Dit wordt in het vierde artikel van deze 
serie besproken.

Door Gwenny Nales, Corporate 
Communications Officer bij Van 
Ameyde Group
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AGCS Safety & Shipping Review 2017:

AANTAL SCHADES IN SCHEEPVAART BLIJFT DALEN; 
‘PERFECTE STORM’ VAN REGULERINGEN, KOSTEN-
BESPARINGEN EN CYBER BEREIKT NIEUWE PIEK

Wereldwijd zijn er afgelopen jaar 85 grote schepen verloren gegaan met de Zuid-Chinese en Zuidoost-Aziatische 
wateren als voornaamste locaties. Een daling van 50% over een periode van tien jaar, wat voornamelijk het gevolg is 
van de ontwikkeling van een stabielere veiligheidsomgeving door rederijen. Het oosten van de Middellandse Zee neemt 
de plek over van Britse Eilanden als regio met de meeste incidenten. Nalatigheid van de bemanning, achterstallig 
onderhoud en cyber zijn de voornaamste zorgen en de economische druk op budgetten neemt toe. Nieuwe navigatie- 
en controletechnologieën kunnen helpen om de impact van menselijke fouten te beperken. De afgelopen vijf jaar 
veroorzaakte dit een verlies van $1,6 miljard. Een teveel aan vertrouwen in technologie brengt echter ook risico’s 
met zich mee. Dat zijn enkele uitkomsten van de vijfde jaarlijkse Safety & Shipping Review 2017 van Allianz Global 
Corporate & Specialty (AGCS), waarin schades van boven de $ 100 ton worden geanalyseerd.

In 2016 zijn 85 schades gerapporteerd waarbij de schepen volledig 
zijn vergaan. Dit is een daling van 16% vergeleken met vorig 
jaar (101). Voorlopige cijfers tonen aan dat 2016 het jaar is met 
het laagste aantal schades in de afgelopen tien jaar. Volgens het 
rapport is het aantal scheepsongevallen ook licht gedaald, namelijk 
met 4% tot 2.611. “Hoewel de langdurige neerwaartse trend 
bemoedigend lijkt, is er geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid”, 
zegt Baptiste Ossena, Global Product Leader Hull & Marine 
Liabilities bij AGCS. 

“De maritieme sector wordt geteisterd door een aantal 
onlosmakelijk verbonden risico’s in een tijd van economische 
zwaktes. Milieutoezicht neemt gestaag toe met recordboetes 
voor vervuiling door schepen als gevolg. Nieuwe regels rondom 
ballastwater die in 2017 ingaan, zijn meer dan welkom. Echter de 
kosten van de naleving kunnen een aanzienlijke impact hebben 
op de toch al zo geteisterde reders. Politieke risico’s nemen toe 
doordat er meer activiteit is op hotspots zoals Yemen en de Zuid-
Chinese Zee met als gevolg dat vaarroutes worden bedreigd. De 
dreiging van offshore cyberaanvallen is aanzienlijk. Een ‘perfecte 
storm’ van een toenemende druk door regelgeving gecombineerd 
met flinterdunne marges en nieuwe risico’s doemt op”, zegt 
Ossena. 

Schadelocatie
Meer dan een kwart van de schades aan schepen in 2016 
(23) deed zich voor in Zuid-China, Indochina, Indonesië en 
de Filippijnen, de probleemgebieden van de laatste tien jaar. 
Het aantal schadegevallen bleef stabiel, maar het waren er nog 
steeds twee keer zoveel als op de Middellandse en de Zwarte 
Zee (12), de regio met de op één na meeste schades. Het aantal 
schades steeg in Japan, Korea, Noord-China, Oost- Afrikaanse 
kust, de Zuid-Atlantische Oceaan, de Oostkust van Zuid-Amerika, 
de Canadese Arctische Wateren en de maritieme regio’s van 
Alaska. Vrachtschepen (30) zijn verantwoordelijk voor meer dan 
een derde van alle schades. Schades met passagiersschepen 

zijn lichtjes toegenomen (8). Dit is te wijten aan toenemende 
drukte op de Middellandse Zee en Zuidoost-Azië. De geldende 
norm blijft een probleem voor sommige delen in Azië waar 
slechte weersomstandigheden, gebrekkig onderhoud, zwakke 
handhaving van de regels en de overbemanning bijdragen aan het 
schadetotaal. 

De meest voorkomende oorzaak van wereldwijde 
scheepvaartschades blijft het zinken van een schip. In 2016 was 
deze oorzaak goed voor de helft van alle schades en niet zelden 
veroorzaakt door slechte weersomstandigheden. In hetzelfde jaar 
werd meer dan een derde van de scheepsincidenten veroorzaakt 
door machinebreuk. Dit zorgde ook voor een toename in incidenten 
van 16% in de regio Zwarte Zee en het oosten van de Middellandse 
Zee (563). Deze toename is voldoende om de Britse Eilanden 
te vervangen als voornaamste locatie qua incidenten van de 
afgelopen tien jaar. Wereldwijde piraterij en scheepsincidenten in 
de Arctische wateren nemen jaarlijks af. De uitdagingen en risico’s 
blijven echter bestaan, zoals bijvoorbeeld het groeiend aantal 
ontvoeringen van bemanning in delen van Azië en WestAfrika 
en de impact van een verwachte toename in vaarroutes over de 
Noordpool. 
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Na Hanjin, de economische situatie blijft onder druk
De val van Hanjin Shipping, één van de grootste rederijen ter 
wereld, legt de benarde situatie bloot van sommige delen uit 
de sector. Het aantal faillissementen neemt toe en wanneer de 
schuldenlasten te hoog zijn en de verdiensten te laag zoeken reders 
manieren om te besparen via onderhoudsbudget, trainingen en de 
bemanning. Dit kan de schadelast weer doen stijgen. 
“Nalatigheid door de bemanning en onvoldoende 
machineonderhoud zijn twee potentiële factoren van groeiende 
risico’s, vooral als reders er voor kiezen om bemanningsleden 
te werven met minder ervaring en training óf kiezen om 
onderhoudswerk zo lang mogelijk uit te stellen en zo te besparen.,” 
zegt Duncan Southcott, Global Head of Marine Claims bij AGCS. 
Volgens AGCS is nalatigheid/gebrekkig onderhoud één van de 
voornaamste oorzaken van aansprakelijkheidsschades in de 
maritieme sector en wordt een toename in onderhoudsgerelateerde 
schades waargenomen. Het implementeren van strengere 
inspecties en onderhoudsregimes is cruciaal. 

Technologie zorgt voor verbeteringen; teveel aan 
vertrouwen voor risico’s
Technologie die de veiligheid vergroot heeft volgens AGCS al 
invloed op de scheepvaart – van elektronische navigatiemiddelen 
tot aan wal gepositioneerde controleapparatuur en welzijn van de 
crew. Technologie heeft het potentieel om zowel de impact van 
menselijke fouten als machinestoringen aanzienlijk te verminderen. 
Een analyse door AGCS toont aan dat menselijke fouten 75% van 
de 15.000 aansprakelijkheidsschades veroorzaken en dit is goed 
voor ongeveer $ 1,6 miljard.

Telematica is bijvoorbeeld al succesvol uitgerold in de automotive 
sector en verbetert het rijgedrag. Dit kan ook voordelen opleveren 
voor de scheepvaart. Verzekeraars zoals AGCS zitten in de eerste 
fase van samenwerking met de scheepsvaart om het gebruik van 
‘Voyage Data Recorder’ (VDR) voor analyses te promoten en de 
veiligheid te verbeteren. “VDR data wordt al gebruikt bij onderzoek 
naar incidenten, maar men kan ook belangrijke lessen trekken uit 
de dagelijkse analyse van werkzaamheden alsook uit het gedrag 
van de bemanning en de besluitvorming bij bijna-ongevallen,” zegt 
kapitein Rahul Khanna, Head of Marine Risk Consulting bij AGCS.

Echter blijft een teveel aan vertrouwen in technologie een bestaand 
probleem met incidenten tot gevolg, vooral met betrekking 
tot de navigatie. “De bemanning en de kapitein moeten de 
tekortkomingen en beperkingen van technologie begrijpen,” zegt 
Khanna. “Soms is het vervangen van beslissingen gebaseerd op 
gezond verstand door digitale conclusies geen goed idee.”

Technologie kan ook worden gebruikt voor de verbetering van 
het welzijn van de bemanning. Gezondheidsproblemen op zee 
bijvoorbeeld zijn soms moeilijk te behandelen vanwege de positie 
van het schip. AGCS biedt hier samen met Allianz Worldwide Care 
en Allianz Global Assistance een oplossing voor middels het 24/7 

beschikbaar stellen van medische hulp aan de bemanning via 
een toegewijde app en aan boord aanwezig materiaal. Dergelijke 
innovatieve “telegeneeskundige” bijstand kan hulp bieden aan 
scheepsmanagement om beter geïnformeerde beslissingen te 
nemen met betrekking tot de gezondheid van de bemanning en het 
mogelijke afwijken van route te beperken en daarmee de kosten.

Het gevaar van cyberaanvallen blijft significant. De meeste 
aanvallen hebben eerder het doel om de bedrijfsbeveiliging 
te schenden dan de controle van een schip over te nemen. 
“De maritieme sector heeft geen verhoogd risicobewustzijn 
wanneer het aankomt op cyber. Omdat er zich nog geen grote 
incidenten hebben voorgedaan zijn velen uit de sector nog steeds 
zelfgenoegzaam op vlak van risico’s,” zegt Khanna. Tot 80% van 
de offshore schendingen van veiligheid zijn te wijten aan een 
menselijke fout. “IT veiligheid mag niet worden verwaarloosd. 
Wanneer hackers in staat zijn om de controle over te nemen van 
een groot containerschip op een strategische route, kunnen ze een 
transitzone voor een langere periode blokkeren en dit kan grote 
economische gevolgen met zich meebrengen.”

Andere risico’s die men kan terugvinden in de review zijn: 
• Structurele integriteit van schepen: Dit blijft een probleem in 
 het licht van een reeks incidenten en schades als gevolg van 
 breuken de afgelopen jaren en in het bijzonder bij schepen die 
 zijn omgebouwd.
• Brand op zee: Recente cijfers van branden op containerschepen 
 hebben vragen opgeroepen of de veiligheidssystemen rekening  
 houden met de grootte van het schip. Onjuist gelabelde vrachten 
 kunnen het probleem doen toenemen. 
• Potentieel verlies van 4 miljard euro: grotere schepen, de 
 toenemende kosten voor het verwijderen van scheepswrakken, 
 de effecten op het milieu, een hogere mate van 
 aansprakelijkheid en voorschriften zorgen ervoor dat dergelijk 
 scenario niet onwaarschijnlijk is.
• Autonome scheepvaart kan in de nabije toekomst worden 
 uitgevoerd op vaste regionale routes. Het is van belang 
 dusdanige afwegingen rondom veiligheid te ontwikkelen 
 om aanvaringen en uitdagingen op het gebied van de huidige 
 regelgeving en aansprakelijkheidskwesties te vermijden.
 
Het volledige AGCS Safety & Shipping Review 2017 is hier te 
downloaden:http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/AGCS_Safety_
Shipping_Review_2017.pdf
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Pieter Benschop na overname door Envista Forensics verantwoordelijk voor 
wereldwijde activiteiten AREPA

VRAAG NAAR KENNIS TECHNISCHE 
RECONDITIONERING EN PROJECTCOÖRDINATIE 

NA CALAMITEITEN NEEMT TOE

Hoewel het aantal branden mede door de groeiende 
aandacht voor preventie en risicomanagement wereldwijd 
terugloopt, ziet men bij het in technische reconditionering 
en inspecties gespecialiseerde AREPA de toekomst 
positief tegemoet. “De intensiteit en complexiteit van 
brand-, water- en andere schades neemt daarentegen 
bijna omgekeerd evenredig toe en daarmee ook de vraag 
naar kennis op het gebied van technische reconditionering 
en van projectcoördinatie bij natuurrampen en andere 
grote calamiteiten die zich wereldwijd op grote schaal 
blijven voordoen. Dat zijn beide groeimarkten voor ons”, 
zegt Pieter Benschop, die na de overname van AREPA 
door het Amerikaanse Envista Forensics als executive 
director verantwoordelijk is voor de activiteiten van 
AREPA op het gebied van industriële en high tech 
reconditionering in de gehele wereld.

Zijn positieve kijk op de wereld van morgen wordt last but not 
least ook mede ingegeven door deze recente acquisitie. Envista 
Forensics is een prominente speler op het gebied van forensisch 
onderzoek, storingsanalyses, brand- en explosie-onderzoek, digitale 
recherche, ongevallenreconstructie, bouwadvies, geotechnische 
techniek, schade-evaluatie en via dochterbedrijf TekPro Global ook 
op het gebied van technische reconditionering.  Het telt een 30-tal 
kantoren met ca 330 medewerkers verspreid over Noord-Amerika, 
Latijns-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Singapore en 
Australië van waaruit deze diensten worden verzorgd ten behoeve 
van verzekeraars, schade-experts, juridische deskundigen en 
specialisten op het gebied van risicomanagement.

Win-win-situatie
Benschop spreekt van een win-win-situatie, omdat beide bedrijven 
grotendeels complementair zijn aan elkaar Met de overname van 
het in 1981 opgerichte en inmiddels 120 medewerkers tellende 

AREPA, dat haar hoofdkantoor heeft in het Deense Silkeborg, breidt 
Envista volgens hem haar wereldwijde reconditioneringsactiviteiten 
uit en kan het via het AREPA-netwerk haar overige diensten aan 
de man brengen. “Voor ons als AREPA biedt de overname meer 
financiële slagkracht en dus middelen en mankracht om verder 
te groeien. Bovendien wordt hierdoor onze internationale footprint 
groter, waardoor we vanuit onze vestigingen, dus ook vanuit 
Nederland, onze wereldwijd opererende klanten – verzekeraars, 
makelaars, expertisebureau en multinationals – nóg beter kunnen 
bedienen.”

AREPA was tot dusver in een vijftal Europese landen gevestigd van 
waaruit wereldwijd werd gewerkt: Denemarken, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Nederland en Zweden.  Gevraagd naar de groeimarkten 
op het gebied van technische reconditionering noemt Benschop in 
de eerste plaats de VS en Canada – “vooral de windenergiesector 
biedt veel expansiemogelijkheden” - en daarnaast Singapore: 
“een belangrijk knooppunt voor de internationale maritieme 
sector waarin we met onze technische reconditionerings- en 
onderhoudsactiviteiten sterk zijn vertegenwoordigd. Op de meer 
langere termijn denken we daarnaast aan verdere expansie in 
het Midden-Oosten”, aldus AREPA’s executive director, die mede 
hierdoor verwacht in 2020 een verdubbeling van de huidige omzet 
denkt te kunnen realiseren. 

Pieter Benschop: “Voor ons als AREPA biedt de overname door Envista 
Forensics meer financiële slagkracht en dus middelen en mankracht om 
verder te groeien. Bovendien wordt hierdoor onze internationale footprint 
groter.”

De intensiteit en complexiteit 
van brand-, water- en andere 

schades neemt toe

c la ims
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Nederlands bedrijf
Ook voor het Nederlands bedrijf is hij positief gestemd, al wil hij uit 
concurrentieoverwegingen geen groeipercentages noemen. “Ik kan 
echter verzekeren dat het een substantiële groei betreft. Ook in ons 
land is de groei toe te schrijven aan de al eerdergenoemde trend 
van intensiviteit en complexiteit van de incidenten, waardoor er bij 
gedupeerden en andere opdrachtgevers in toenemende behoefte 
bestaat aan professionele adviezen en begeleiding over hoe met 
de ontstane situatie na schade om te gaan. In Nederland groeien 
daarnaast onze activiteiten op het gebied van inspecties van 
elektrische installaties.”  
 
De groei betreft zowel de activiteiten van AREPA als die van 
Inspexx, dat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een 
volwassen poot binnen het Nederlands bedrijf. “We hebben 
het afgelopen jaar een aantal interessante nieuwe technische 
onderhoudscontracten gesloten op maritiem en logistiek gebied, 
onder meer met de ECT. Verder heeft Inspexx een tender 
gewonnen van de Dienst Vastgoed van de overheid voor de 
inspectie van een groot aantal overheidsgebouwen. “Dat gaat om 
heel veel vierkante meters. Daarnaast hebben we de opdracht 
gekregen voor het inspecteren van de openbare verlichting op 
diverse rijkswegen en neemt ook het internationale werk vanuit 
Nederland flink toe. De groei van Inspexx geeft in elk geval dat 
preventie alom aan belang wint.”

Beide overnamepartners verheugd over krachtenbundeling
“AREPA is een vernieuwende leider in de reconditioneringsindustrie, levert haar klanten over de gehele wereld consultatieve en 
integrale oplossingen op het gebied van reconditionering. Wij voelen ons vereerd dat zij zich hebben aangesloten bij de Envista 
Forensics-familie,” verklaart algemeen directeur Grover Davis. “Behalve dat dat zij een uitzonderlijk product leveren, heeft AREPA 
dezelfde gedrevenheid als Envista om klantenservice van wereldklasse te verlenen, waar ter wereld dit ook nodig is.”   

Bob Wedoff, president-directeur, vult aan: “Wij altijd trots zijn geweest op de technische vaardigheden, kwaliteit en 
klantenservice van onze TekPro divisie, evenals van hun internationale reikwijdte vanuit hun bases in de Verenigde Staten en 
Canada. Onze samenwerking met AREPA verheft onze reconditioneringsactiviteiten van een internationale organisatie naar een 
werkelijk wereldwijde organisatie. Bovendien vult het huwelijk met AREPA’s gespecialiseerde deskundigheid op het gebied van 
‘scheepvaart’ en ‘energie’ de kracht van TekPro aan waardoor er op een unieke en krachtige wijze zekerheid wordt verschaft in 
geval van uiterst uitdagende schades en rampen.”    

 “Namens AREPA ben ik zeer verheugd dat wij deel gaan uitmaken van de Envista familie. Sinds AREPA in 1981 werd opgericht 
is het streven naar uitstekende service altijd belangrijk geweest”, stelt Torben Vad, technisch directeur van AREPA. “Zonder 
twijfel vormen de werknemers AREPA’s meest waardevolle vermogen. Het verschaffen van zekerheid en groeimogelijkheden aan 
onze werknemers is een van mijn grootste verantwoordelijkheden en Envista vertegenwoordigt al die belangrijke waarden die 
zorgdragen voor stabiliteit. Bovendien levert Envista als de marktleider op het gebied van forensische consultancy en techniek, 
een scala aan spannende, nieuwe mogelijkheden voor de werknemers van AREPA. Samen vormen wij een wereldwijde leverancier 
die de gezamenlijke diensten tot een nog hoger niveau tillen.”   

Vooral de windenergiesector biedt 
veel expansiemogelijkheden

Ed Jalink benoemd tot directeur 
AREPA Inspexx

 
Ed Jalink is benoemd tot directeur van AREPA Inspexx. 
Samen met Stefan van Rekum, verantwoordelijk voor de 
operationele zaken, zal hij verder vorm gaan geven aan 
de strategie en de hieruit voortvloeiende ontwikkeling 
van AREPA Inspexx. “Met zijn jarenlange ervaring als 
engineer, accountmanager en leidinggevende bij diverse 
elektrotechnische ondernemingen is hij bij uitstek geschikt 
om AREPA Inspexx en haar opleidingsinstituut AREPA Argus 
verder te laten groeien”, aldus het bedrijf in een persbericht. 
AREPA Inspexx staat met 25 medewerkers garant voor 
kwalitatieve, onafhankelijk inspecties van elektrotechnische 
installaties en arbeidsmiddelen op basis van NEN-
normeringen en/of afgeleide vormen hiervan. AREPA Argus 
traint, adviseert en ondersteunt organisaties op het gebied 
van arbeidsveiligheid. Medewerkers van AREPA Inspexx en 
AREPA Argus zijn landelijk actief vanuit vijf vestigingen in 
Nederland.

c la ims



www.riskenbusiness.nl                      14

Door schade wijs geworden...

Na zijn opleiding Commerciële Techniek en 
Werktuigkunde in Rotterdam werkte Jochen 
Schenk onder meer zes jaar bij MME in Ridderkerk, 
waar hij in binnen- en buitenland inspecties en 
keuringen uitvoerde op zowel binnenvaart-, zee- als 
visserijschepen. Sinds 2002 werkt hij bij Verweij & 
Hoebee, inmiddels als senior surveyor. In die functie 
verricht hij schade-expertises  aan schepen, vooral 
in de binnenvaart, visserij, pleziervaart maar ook 
aan land- en werkmaterieel.  Daarnaast heeft hij de 
dagelijkse leiding over het kantoor van Verweij Hoebee 
Barendrecht.   

DE BOEIENDE WERELD 
VAN DE BINNENVAART

Door Jochen Schenk, Senior Surveyor, Verweij Hoebee Groep

De schade haalde het NOS Journaal en alle landelijke en regionale 
kranten. Eind december 2016 voer bij dichte mist een binnenvaartschip 
tegen een stuw in de Maas bij Grave. De stuw werd flink beschadigd en 
bovendien zakte hierdoor het waterpeil tussen Sambeek en Grave over 
een kilometerlang traject, wat zorgde voor een langdurige stremming 
van het scheepsverkeer op deze druk bevaren route. Dagelijks passeren 
75 tot 100 schepen de sluizen van Sambeek. Daardoor was niet alleen 
de materiële schade groot, maar was er bovendien sprake van een 
forse gevolgschade die ‘in de miljoenen’ loopt. Binnenvaartschippers 
moesten omvaren en bedrijven kregen hun goederen later aangeleverd. 
Dit voorbeeld illustreert niet alleen hoe complex en omvangrijk een 
schade ‘in de binnenvaart’ kan zijn, maar voornamelijk hoe veelzijdig 
de afwikkeling ervan is voor betrokken partijen. De redactie van Risk & 
Business had een gesprek over de ´binnenvaart´ met Jochen Schenk, 
Senior Surveyor bij Verweij Hoebee Groep en vroeg hem naar zijn passie 
voor dit vakgebied.

Hoewel het zeker niet zo was dat ik als kind al met bootjes speelde, 
is er door mijn werk – aanvankelijk bij MME en later bij Verweij 
Hoebee Groep - een liefde voor de scheepvaart ontstaan. Het is 
een mooie, vrije wereld. Het boeit me enorm. Datzelfde geldt voor 
het expertisevak. Je hebt als expert – uiteraard binnen bepaalde 
grenzen – veel vrijheid om je werk te doen. De diversiteit aan 
werkzaamheden en vooral het onverwachte geven een extra 
dimensie aan het vak. Je weet ’s ochtends vaak niet waar je 
’s middags mee bezig bent. De ene dag sta ik ingepland voor 
schadepreventieonderzoeken, terwijl ik het volgende moment word 
gebeld voor een P&I opdracht of een casco-schade. 

Interessant aan mijn werk als expert is dat ik bij een schade vaak 
als een soort ‘spin in het web’ fungeer tussen alle betrokken 
partijen. En dat zijn er in de scheepvaart vaak heel wat: de 
gedupeerde, de verzekeraar(s), de makelaar, ladingeigenaren, 
reders maar vaak ook het havenbedrijf en de toezichthouder ILenT 
(Inspectie Leefomgeving en Transport). Het is telkens weer een 
nieuwe uitdaging om elk dossier tot een goed einde te brengen 
en een opdracht op een dusdanige manier te regelen dat alle 
betrokkenen daar een tevreden gevoel aan over houden. Dat is 
vaak allesbehalve een eenvoudige opgave, omdat er veel en soms 
tegenstrijdige belangen spelen.

Goed beeld van schadeoorzaken
Door onze ervaring hebben mijn collega’s en ik een goed beeld van 
de schadeoorzaken en andere trends in de dynamische wereld 
van de binnenvaart. In dit segment vormen aanvaringen, hoofd- en 
hulpmotorschades de meest voorkomende schades. Menselijke 
vergissingen liggen hieraan regelmatig ten grondslag. Door middel 
van preventie en riskmanagement zijn veel van deze schades 

te voorkomen. Om deze reden zijn wij jaren geleden gestart met 
onze schadepreventieonderzoeken en managementaudits. Met 
de toename van dergelijke audits zien we duidelijk dat schades 
voorkomen kunnen worden.  Waar ik in de praktijk nog wel 
regelmatig tegenaan loop, is dat zaken die snel pragmatisch op te 
lossen zijn, soms onnodig belemmerd worden door de geldende 
wet- en regelgeving. Het volgende voorbeeld illustreert dat. 
 
Na een aanvaring wilden we een schip in de nabij gelegen 
Geulhaven in Rotterdam afmeren om te laten ontgassen, alvorens 
het schip voor reparatie naar de werf kon worden gebracht. Echter 
de havenautoriteiten gaven daarvoor geen toestemming, waarna ik 
het voorstel heb gedaan om het schip naar een speciaal daarvoor 
geschikte plek in Moerdijk te slepen. Het probleem was echter dat 
het betreffende klassebureau had aangegeven dat het beschadigde 
schip de Rotterdamse haven niet mocht verlaten. Daardoor leek 
er een patstelling te ontstaan. Uiteindelijk is het me na de nodige 
inspanning toch gelukt om het schip met een sleepboot naar de 
gewenste locatie te verplaatsen om te kunnen ontgassen. Het kostte 
veel extra tijd, creativiteit en vooral overredingskracht om het proces 
op gang te krijgen, maar daardoor geeft het achteraf toch extra 
voldoening wanneer het schip veilig op de werf aankomt.

Trends
Zoals het in de aanhef genoemde voorbeeld van de stuw in Grave 
aangeeft, worden schades in de binnenvaart gemiddeld groter 
en omvangrijker en de schadeafwikkeling daardoor complexer 
en tijdrovender. Ook is dit een segment waarin de economische 
ontwikkelingen een sterke rol spelen. In economisch goede tijden 
worden kleine schades minder snel gerepareerd dan wel voor 
zich uitgeschoven tot bijvoorbeeld de klassekeuring. Immers, elke 
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transportopdracht is er een. In tijden van recessie daarentegen, 
hebben reders en scheepseigenaren meer tijd en gelegenheid om 
schades te repareren. 

Zelf zijn wij als bedrijf ook constant in beweging en proberen op 
veranderingen in de markt te anticiperen. Zo is ons backoffice 
systeem net weer aangepast en zoeken wij constant naar manieren 
om onze opdrachtgevers sneller te informeren over de omvang en 
oorzaak van een schade zonder dat dit ten koste gaat van onze 
kwaliteit. Dit is tevens in belang van verzekerde die gebaat is bij een 
snelle afwikkeling.

“Wat vraagt dit werk?”, wordt mij vaak gevraagd. In de eerste 
plaats uiteraard vaktechnische kennis  en een nautische 
achtergrond. Maar dat is niet genoeg; je kunt nog zo’n goede 
technische en nautische achtergrond hebben, maar bij het 
vak van schade-expert komt meer  kijken. Communicatieve en 
onderhandelingsvaardigheden bijvoorbeeld, om kunnen gaan met 
een verscheidenheid aan belanghebbenden zonder het wezenlijke 
doel uit het oog te verliezen. Het expertisevak is dan ook bij uitstek 
een ervaringsvak, dat je pas na meerdere  jaren onder de knie 
krijgt. Daarnaast moet je als maritiem expert flexibel zijn en er tegen 
kunnen dat het geen ‘van 9 tot 5’- baan is. Zo kun je om drie uur ’s 
ochtends uit je bed worden gebeld om naar een calamiteit te rijden. 
Evenmin moet je het niet bezwaarlijk vinden om af en toe voor korte 
of soms langere tijd naar het buitenland af te reizen. Ook al komt 
het niet altijd even gelegen, geeft dit alles voor mij persoonlijk een 
extra dynamiek aan mijn werk. 

Een zaak om niet te vergeten
Elke expert heeft  een zaak die hem of haar, om wat voor 
reden dan ook, door de jaren heen is bijgebleven. Jochen 
Schenk moet lang nadenken om een keuze te maken uit 
de meer dan duizend schades die hij inmiddels onder 
handen heeft gehad. Hij kiest uiteindelijk vanwege 
de complexiteit, omvang en vele betrokken partijen 
een schade die zich vorig jaar heeft voorgedaan in de 
Rotterdamse haven.

“In de 7e Petroleumhaven lagen drie binnenvaartschepen 
afgemeerd toen een binnenvaarttanker  door een 
verkeerde manoeuvre een flinke aanvaring veroorzaakte, 
waarbij een gat in de scheepshuid van het afgemeerde 
schip ontstond van maar liefst 30 meter. Het leverde 
een enorme hoeveelheid werk op. Niet zozeer het 
oorzakelijk onderzoek en het vaststellen van het schadebedrag maar meer nog het organiseren van het overslaan van de 
lading uit de beschadigde schepen, het uitschrijven van verschillende tenders voor de reparatie onder scheepswerven, het 
leggen en onderhouden van contacten met alle betrokken partijen, waaronder allerlei autoriteiten, de begeleiding van de 
reparatiewerkzaamheden en het uitvoeren van tussentijdse controles om te kijken of alles volgens plan verliep. 



www.riskenbusiness.nl                      16

CLAIMS

DE IMPACT VAN INSURTECH: 
CLAIMMANAGEMENT 2.0

Door Baken Advies Groep

Anno 2016 bevindt claimmanagement zich in een bijzonder inefficiënt en analoog stadium dat niet strookt met de 
digitalisering die op andere vlakken wel wordt doorgevoerd. Schadeverzekeraars zijn zich hier bewust van en hebben 
tot dusver vernieuwingen doorgevoerd, zij het marginale.  Zowel de claimervaring en duidelijkheid van de verzekeraar 
blijven ondanks vooruitgang een punt van verbetering, stelt Baken Adviesgroep.

De claimmanagementfunctie van een verzekeraar omvat 
het ontvangen, beoordelen en uitkeren van claims wanneer 
een verzekerde of tegenpartij schade heeft geleden. 
Schadebehandelaars analyseren de claims die binnenkomen en 
bepalen de uit te keren schade. Het volledige proces van indienen 
tot uitkeren is tijdrovend, kostbaar en gevoelig voor subjectiviteit 
en fouten. In het geval van objectschaden is er daarnaast 
in toenemende mate sprake van sturing naar geselecteerde 
schadeherstelbedrijven door verzekeraars, zoals bijvoorbeeld naar 
autoschadeherstelbedrijven. Omdat dit gepaard gaat met een 
betalingsgarantie is een sluitende en dynamische dekkingscontrole 
vereist, zowel vooraf als tijdens het herstelproces.

Het indienen van schadeclaims is één van de weinige punten van 
interactie tussen verzekerde en verzekeraar. Desondanks is de 
communicatie richting de klant gedurende en na het proces vaak 
beperkt en niet transparant; ondanks de focus van verzekeraars op 
customer experience. De persoonlijke factor vertaalt zich daarmee 
niet tot verbeterde klanttevredenheid. Vaak moet er lang gewacht 
worden op uitkering en de verklaring achter het uitgekeerde bedrag 
is niet makkelijk te herleiden.

Inefficiënt
Anno 2016 bevindt claimmanagement zich in een bijzonder 
inefficiënt en analoog stadium dat niet strookt met de digitalisering 
die op andere vlakken wel wordt doorgevoerd. Schadeverzekeraars 
zijn zich hier bewust van en hebben vernieuwingen doorgevoerd 
zoals het online of via Whatsapp indienen van claims. Een ander 

voorbeeld is het automatiseren van standaardsituaties middels 
dialogen. Dit zijn vooralsnog echter marginale vernieuwingen 
geweest, gedreven door de omnichannel strategieën van 
verzekeraars, die het bestaande claimmanagement apparaat 
grotendeels onaangetast hebben gelaten. Zowel de claimervaring 
en duidelijkheid van de verzekeraar blijven ondanks vooruitgang 
een punt van verbetering[1].

Een Nederlandse startup op het gebied van innovatief 
claimmanagement is ClaimChecker: een beslismodel dat 
in staat is claims automatisch te beoordelen en de netto 
uitkeringsverplichting vast te stellen op basis van het bruto 
schadebedrag. Polisvoorwaarden worden vertaald naar business 
rules aan de hand waarvan claims volledig automatisch beoordeeld 
worden. In tegenstelling tot de meeste andere geautomatiseerde 
claimprocessen is er dus geen vraagdialoog[2] nodig en kan de 
claim binnen seconden worden afgehandeld. Vervolgens kan de 
rules engine aan de hand van de uitkomst van check verschillende 
acties automatisch genereren, bijvoorbeeld een betaling of een 
e-mail over de uit te keren schade. Er wordt direct een brief 
opgesteld aan de klant die de beoordeling koppelt aan de geraakte 
polisregels.

Het beslismodel is uitputtend, dat wil zeggen dat het voorziet in 
alle denkbare schade mogelijkheden.Ingeschat wordt dat in 85% 
van de gevallen een claim geautomatiseerd wordt afgewikkeld. De 
overige 15% zal, net als nu, om menselijke interventie vragen.
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CLAIMS

Impact op klanttevredenheid
Middels ClaimChecker data is een analyse gemaakt van de 
impact van innovatief claimmanagement op klanttevredenheid, 
de schadelast en kost efficiëntie. Geconcludeerd wordt dat zowel 
de klanttevredenheid, de schadelast als de kosten significant 
verbeterd kunnen worden. Deze verbeteringen volgen hoofdzakelijk 
uit de toegenomen transparantie, snelheid en beperking van 
de personeelskosten. De eenduidigheid van de besluiten met 
betrekking tot polis dekking en netto uitkeringsverplichting 
verbeteren de transparantie van het proces.

Bij gebruik van ClaimChecker als ondersteuning van de 
schadebehandelaar zal het aantal claims dat in een keer wordt 
afgehandeld sterk toenemen. De snelle verwerkingstijd verminderd 
daarnaast de gemiddelde duur van de eerste call.

Automatisering verbetert de klant-tevredenheid van 
claimmanagement door transparantie en een verbeterde 
doorloopsnelheid. Doordat het systeem exact weet welke polisregels 
worden aangehaald bij een claim kunnen deze regels ook 
duidelijk en direct worden gecommuniceerd aan de verzekerde. 
De verzekerde weet op deze manier precies om welke reden 
zijn claim wel of niet wordt uitgekeerd. Dit neemt aan de kant 
van de schadebehandelaar mogelijke subjectiviteit weg, terwijl 
de verzekerde meer inzage krijgt in de beoordeling van zijn 
claim. Daarnaast wordt de snelheid waarmee claims worden 
beantwoord aanzienlijk verhoogd, van dagen tot enkele seconden. 
Consumenten geven aan dat het “snel en goed afhandelen 
van claims” essentieel is bij het centraal stellen van de klant. 
Implementatie zal zich dus met zekerheid vertalen in een betere 
klanttevredenheid.

Analyse
Een analyse met betrekking tot de personeelskosten van een team 
schadebehandelaars laat zien dat de kosten per claim met circa 
75% dalen. Hierbij zijn geassocieerde kosten zoals systemen, 
licenties, vierkante meters, HR, etc. buiten beschouwing gelaten. 
Claimmanagement kosten vormen vandaag de dag circa een 
derde van de totale operationele kosten[3] leakage kosten bij aan 
een structureel efficiëntere kostbasis en lagere schadelast. De 
digitale infrastructuur van het claimmanagement-systeem maakt 
toekomstige toevoegingen en wijzigingen aan polissen aanzienlijk 
minder kosten intensief. Leakage, het uitkeren van een schade 
waar je op basis van de polis geen recht op hebt, wordt door het 
systeem verholpen.

Door expertiserapporten te structureren, overeenkomstig de 
polisvoorwaarden, kunnen deze ook volledig STP worden 
verwerkt m.b.v. ClaimChecker, in principe zonder manuele 
interventie door een schadebehandelaar. In totaal kan het aantal 
schadebehandelaars door de implementatie met een factor vier 
worden verminderd. Dit is een significante verschuiving die in de 
eerste instantie met extra reorganisatiekosten gepaard zal gaan. In 
combinatie met de implementatiekosten voor het aanleggen van de 
nodige infrastructuur vormt dit een redelijke initiële investering. De 

gerealiseerde efficiëntie levert echter vrijwel direct rendement op 
wanneer deze over enkele jaren wordt doorgerekend.

Structurele verbetering
Het innoveren van claimmanagement, hier geïllustreerd door 
ClaimChecker, draagt bij aan een structurele verbetering van zowel 
de kostbasis, klanttevredenheid en schadelast van een verzekeraar. 
Het persoonlijk beoordelen en afhandelen van schadeclaims is een 
langdurig proces met hoge personeelskosten en bovendien gevoelig 
voor fouten. De snelle technologische vooruitgang en druk op de 
marges vereisen een efficiënte oplossing. Door het beslisproces te 
structureren wordt de (kwetsbare) menselijke factor gereduceerd, 
waardoor er minder kans op onvolkomenheden ontstaat. De directe 
gevolgen zijn lagere kosten, het voorkomen van leakage, verbeterde 
transparantie en een snellere service voor de klant. Dit gaat 
grotendeels ten koste van het aantal fte’s. Echter, het draait hier 
niet enkel om het verlies van banen maar ook om een verschuiving 
van werkzaamheden. De bulkschades worden afgehandeld door 
het systeem terwijl de bijzondere schades nog steeds vragen om 
de expertise van schadebehandelaars. Wat dit voorbeeld bovenal 
demonstreert is dat de sleutel tot klantfocus en kosten besparing 
niet ligt in een nieuwe mobiele applicatie maar in het structureel 
verbeteren van operationele efficiëntie.

[1] Zie Consumentenmonitor 2015 van het Verbond van Verzekeraars.

[2] Hiermee wordt bedoeld een serie vragen die beantwoord moeten worden 
om te zien of er aan de polisvoorwaarden wordt voldaan.

[3] Bron: McKinsey Insurance Cost Benchmarking 2016

http://www.polygongroup.com/nl
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GOMA-symposium had transparantie en vertrouwen als  centrale thema’s    

SPREEKT OPENHEID VANZELF?
“De maatschappelijke roep om openbaarheid en openheid is overal. De laatste decennia heeft de hang naar 
transparantie een enorme vlucht genomen, zozeer dat het lijkt alsof al die openbaarheid en openheid vanzelfsprekend 
is. Alsof het de norm is. Die groeiende behoefte aan informatie past bij de tijdsgeest. Onbehagen ligt eraan ten 
grondslag. Schaalvergroting van publieke voorzieningen zoals onderwijs, zorg en lokaal bestuur ontneemt de 
mogelijkheden tot herkennen en gekend worden.” Aldus dr. Erna Scholtes, bestuursadviseur in de publieke sector bij 
Twynstra Gudde, in een essay over transparantie dat zij in opdracht van De Letselschade Raad schreef. Van dit essay, 
met de titel De andere kant van transparant. Spreekt openheid vanzelf?, werd op het vijfde GOMA-symposium van De 
Letselschade Raad het eerste exemplaar overhandigd aan dr. Marina Eckenhausen, hoofd medische specialistische zorg 
bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Na een gedetailleerde bestudering van het begrip ‘transparantie’ in 
maar liefst 5.000 Kamerstukken was zij tot de conclusie gekomen 
dat transparantie vanuit een relationeel paradigma misschien 
wel het best en meest effectief is in de omgang met medische 
incidenten. “Het gaat daarbij om transparantie die voortkomt uit 
een houding van ‘open kaart spelen’, vertrouwen hebben, houden 
en krijgen.” Voor de doorontwikkeling van de GOMA stelde Scholtes 
dan ook dat het rationele paradigma - transparant zijn vanuit de 
gedachte dat veel weten leidt tot ‘alles onder controle’ hebben en 
daardoor betere besluiten kunnen nemen – weliswaar belangrijk is, 
maar niet toereikend. “Laten we het relationele, de houding en het 
gedrag, vooral niet vergeten.”

Transparantie en vertrouwen
Transparantie en vertrouwen waren de centrale thema’s op het 
jaarlijkse symposium van De Letselschade Raad over de GOMA: 
Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling 
Medische Aansprakelijkheid. Dit jaar vond het symposium voor 
de vijfde keer plaats, op vrijdag 12 mei 2007 in Theater Gooiland 
in Hilversum. Mr. Oswald Nunes, advocaat en partner bij KBS 
Advocaten in Utrecht, trad tijdens de middag als dagvoorzitter 
op. Hij introduceerde zeven sprekers, die allen op enigerlei 
wijze betrokken zijn bij openheid over medische incidenten: de 
risicomanager bij een Britse aansprakelijkheidsverzekeraar van 
ziekenhuizen, een letselschadejurist, de voormalige voorzitter 
van een Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg van een UMC, 
een oncologisch chirurg, het hoofd medisch specialistische 
zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de al genoemde 
bestuursadviseur bij Twynstra Gudde en de directeur van De 
Letselschade Raad. ‘Just trust’ was het gemeenschappelijke thema 
van hun presentaties en daarmee het overkoepelende thema van 
het symposium.

Britse systeem
De toon werd gezet, maar een heel andere toon dan in de 
Nederlandse medische wereld gebruikelijk is, door dr. Judith Clark, 
clinical risk manager bij de Medical Defence Union (MDU) in het 
Verenigd Koninkrijk. De MDU is de aansprakelijkheidsverzekeraar 
van een groot aantal ziekenhuizen aldaar. Clark lichtte het 
Britse verzekeringssysteem toe, dat grotendeels op wantrouwen 
is gebaseerd, zo bleek uit haar presentatie. Ze zei dan ook 
bezorgd te zijn over het aantal claims en de omvang daarvan. Zij 
noemde de stijging en hoogte van schadeclaims voor medische 
aansprakelijkheid – een vervijfvoudiging tussen 1990 en 2014 - 
een zorgwekkende ontwikkeling. “Door hun claimgedrag schieten 
patiënten zichzelf in de voet”, vertelde Clark, verwijzend naar de 
80% (!) schadeclaims, die tussen 2010 en 2014 door de MDU met 
succes is weerlegd. Een simpele verklaring voor de stijging van het 
aantal claims is volgens haar echter niet voor handen.
 
“Zorgwekkend is in elk geval dat er nauwelijks een verband 
is tussen effectieve en veilige zorgverlening enerzijds en de 
hoeveelheid claims anderzijds. Er is maar weinig bewijs dat een 
betere, meer effectieve en veiligere zorg tot minder en lagere claims 
leidt. De belangrijkste factoren achter procesvoering en bonussen 
zijn noch gerelateerd aan de veiligheid van de patiënt, noch aan 
het verbeteren van de gezondheidszorg“, aldus Judith Clark in 
een van haar conclusies. Bovendien hebben de alsmaar stijgende 
kosten van claims nog een ander gevolg, namelijk dat de premies 
van motorvoertuigen en aansprakelijkheidsverzekeringen in het 
Verenigd Koninkrijk de pan uit rijzen. Voor de compensatie van een 
paar duizend claimanten per jaar moeten 36 miljoen particuliere en 
zakelijke autobezitters behoorlijk boeten.

CLAIMS

Dr Erna Scholtes, bestuursadviseur 
bij Twynstra Gudde.

Dr Judith Clark, medisch-juridisch 
adviseur en klinisch risicomanager 
van de Medical Defence Union 
(MDU)



www.riskenbusiness.nl                      19

Crawford ALS 

Beachvolleybal Toernooi
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ALS beachparty

Wij bieden je een unieke kans

To be continued ...

De kosten voor het feest bedragen 
EUR 10,00 per persoon.

TICKETS
Ticketpagina volgt snel!

Voor vragen en/of vernieuwende ideeën kun je contact opnemen 
met ondergetekenden.

   

   Rianne Baumann
   Tel:  +316 51 11 93 54
   E-mail: RianneBaumann@crawco.nl

   Jurgen Baumann 
   Tel: +316 21 54 43 28
   E-mail: JurgenBaumann@crawco.nl

SLA met ons ALS de wereld uit!

We zullen de middag gezamenlijk afsluiten met 
een groot feest, de kaartverkoop start in mei. De 
volledige opbrengst van de kaartenverkoop en het 
feest zal ook gedoneerd worden, zodat we 
gezamenlijk weer een mooi bedrag voor Stichting 
ALS kunnen binnen halen!

Vorig jaar hadden we ons als doel gesteld 
een bedrag van EUR 50.000,00 op te halen. 
Dat hebben we niet gehaald (we zijn 
geëindigd op EUR 43.000,00). Natuurlijk 
willen wij de jaarlijkse groei voortzetten. 
Dit jaar hopen wij dan ook wél dat doel van 
EUR 50.000,00 te kunnen behalen. Maar 
daarnaast willen wij er ook een extra 
bijzonder feest van maken, omdat Crawford 
en haar sportieve vrienden al vijf jaar lang 
op een zo bijzonder wijze de handen ineen 
weten te slaan. Wij hopen dan ook van 
harte dat u én aanwezig zult zijn, én het 
volleybaltenue (weer) uit de kast zult halen, 
én dat u zich (weer) verleid voelt om één 
van onze sponsorpakketten af te nemen.12 oktober 2017

CLAIMS

Good practice
Geen groter contrast is denkbaar dan tussen de situatie zoals 
Judith Clark die schetste enerzijds en de case die door Annemiek 
van Reenen-ten Kate werd besproken anderzijds. In die case 
bleken immers duidelijke communicatie en goede samenwerking 
de trefwoorden. Annemiek van Reenen is letselschadejurist, 
gespecialiseerd in medische aansprakelijkheid, en adjunct-
directeur bij Hofmans Letselschade. Haar case ging over een 
vierjarig meisje met pijn in de ribben en in de bovenbuik, maar 
behalve een oude ribfractuur vond de kinderarts geen aanwijsbaar 
trauma. Tien maanden later meldde het meisje zich met haar 
ouders nog eens in het ziekenhuis, nu met pijn in de linker 
thoraxwand en kortademigheid. De diagnose: een kwaadaardige 
bottumor (Ewing-sarcoom). Deze bleek op de röntgenfoto van tien 
maanden ervoor ook al zichtbaar, maar werd over het hoofd gezien. 
Bovendien had de kinderarts zich destijds al moeten afvragen hoe 
het meisje aan een ribfractuur was gekomen. 

Al met al was het overduidelijk dat hier sprake was van een 
medische misser, hetgeen door de zorgverlener ook meteen 
werd toegegeven. Uiteindelijk overleed het meisje twaalf jaar 
later aan haar ziekte. Had de kinderarts de tumor tijdig herkend, 
dan had men deze kunnen verwijderen en had het meisje niet 
hoeven te overlijden. Een triest verhaal, maar Annemiek van 
Reenen sprak toch over een ‘good practice’, omdat allerlei partijen 

op allerlei momenten in deze casus goed met elkaar hadden 
samengewerkt. Er werd goed gecommuniceerd, waardoor er 
snel duidelijkheid voor de ouders van het meisje werd gecreëerd. 
Belangrijk was ook de snelle erkenning door het ziekenhuis van het 
incident en de schade. Door de goede samenwerking tussen de 
zorgverlener en diens verzekeraar enerzijds en de patiënte en haar 
vertegenwoordigers anderzijds was er duidelijk minder secundaire 
victimisatie ontstaan.

Zij benadrukte hoe belangrijk samenwerking met spelers in 
het veld is bij elke stap van een medische schadeafhandeling 
en dat vertrouwen telkens opnieuw de basis daarin vormt. Ook 
wees zij op het belang van snelle duidelijkheid, een persoonlijke 
behandeling en erkenning van het incident en de schade voor 
een cliënt. En op de wenselijkheid van een goed onderbouwde 
aansprakelijkstelling, zoals in artikel 12 van de GOMA wordt 
omschreven, de communicatie per voorkeur per mail of telefoon 
te laten plaatsvinden en duidelijke termijnen af te spreken. “En 
sympathy works’. Erken, al is het maar in één zin, dat er iets 
vervelends is gebeurd”, aldus Van Reenen.

Prof. dr. Hanneke Kluin-
Nelermans,Emeritus hoogleraar 
Hematologie en voormalig voorzitter 
van de Commissie Calamiteiten 
Patiëntenzorg van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen

Mr Annemiek van Reenen-
ten Kate, jurist, register-
expert personenschade 
en adjunct-directeur bij 
Hofmans Letselschade
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Peer support
‘Peer support’, dat wil zeggen de ondersteuning door een collega 
na een medisch incident, was het thema van de presentatie 
door prof. dr. Hanneke Kluin-Nelemans, emeritus hoogleraar 
Hematologie en voormalig voorzitter van de Commissie Calamiteiten 
Patiëntenzorg van het Universitair Medisch Centrum Groningen. 
Uit onder meer Amerikaans onderzoek blijkt dat artsen die een fout 
hebben gemaakt, het liefst steun krijgen van een andere arts, een 
peer. Binnen het UMCG leefde de gedachte dat artsen weliswaar 
niet onfeilbaar en complicaties ‘all in the game’ zijn, maar ook dat 
alles wat vermijdbaar of verwijtbaar is, niet tot de performance van 
artsen hoort. Bovendien was bekend dat de nasleep van fouten 
specifieke stress kan geven bij degenen die in de fout zijn gegaan. 
Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld slapeloosheid, verminderde 
productiviteit, ongerustheid, angst, woede, concentratieverlies en er 
kunnen zich ook lichamelijke klachten voordoen. 

Dit alles was voor de raad van bestuur van het UMCG in 2012 
aanleiding om een programma op te zetten, met het doel alles 
wat zich rond calamiteiten voordoet, te verbeteren. In dat kader 
werd ook een ‘peer support’-programma gestart. In het ziekenhuis 
werd een ‘peer support’-team samengesteld met vijftig à zestig 
daartoe geschoolde leden, van wie er bij een calamiteit een of twee 
ad hoc worden ingezet, overigens pas nadat degene die een fout 
heeft begaan desgevraagd heeft aangegeven daar behoefte aan 
te hebben. In het UMCG gebeurde dit tot nu toe in ongeveer 35% 
van de gevallen waarin ‘peer support’ werd aangeboden. Volgens 
Hanneke Kluin vinden degenen die hulp accepteren, de geboden 
ondersteuning erg nuttig en prettig en zijn de ‘peer supporters’ zelf 
erg tevreden met hun rol. “Na vier jaar kan worden geconcludeerd 
dat peer support het beste worden gegeven door de eigen 
beroepsgroep en het alleen werkt in een veilig klimaat. Belangrijk 
is het om alle betrokken zorgverleners standaard proactief te 
benaderen en niet te wachten op een hulpvraag.” Het UMCG 
heeft inmiddels besloten peer support ook aan te bieden bij alle 
decentrale incidentmeldingen (DIM).

Opbouwen en vasthouden
Vertrouwen opbouwen en vasthouden, daarover sprak drs. Mariska 
Scheuer. Zij is chirurg en medisch adviseur op het gebied van 
kwaliteit en patiëntveiligheid en bovendien oud-inspecteur van 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij gaf aan dat in de sfeer 

van medische beroepen alles om vertrouwen draait: in je eigen 
kunnen, in de opleider, de patiënt, het team op de operatiekamer, 
de verwijzende huisarts, de vakgroep of maatschap, de staf van 
het ziekenhuis, de directie en het bestuur, zelfs de zorgverzekeraar 
en natuurlijk ook het vertrouwen van de overheid in medische 
professionals. “Vertrouwen in jezelf ontstaat onder meer door te 
leren van je fouten. In de persoonlijke interactie met de patiënt 
wordt daarnaast vertrouwen onder meer bevorderd door een goede 
presentatie, interesse en respect, begrip en eerlijkheid.”

Scheuer besprak enkele bronnen inzake het opbouwen en 
vasthouden van vertrouwen, waaronder een werk van Covey jr., die 
vertrouwen beschreef als het resultaat van ‘tasks’: talent, attitude, 
skills, knowledge en style. Ook gaf ze aan wat in haar dagelijkse 
praktijk vertrouwen wekt: er netjes uitzien, een stevige handdruk, 
interesse en respect tonen, begrip voor zorgen hebben, positief 
blijven maar tegelijk ook eerlijk zijn enzovoort. Op deze wijze kan 
een medische professional niet alleen individueel groeien, maar 
kunnen een heel team en een ziekenhuis dat ook. Zij beschreef 
op dit punt de situatie in 2013, toen het ziekenhuis waarin zij 
werkzaam was, het St. Jansdal in Harderwijk, zich in belangrijke 
mate kon verbeteren. 

Mariska Scheuer besprak in haar presentatie niet alleen 
hoe vertrouwen kan worden opgebouwd, maar ook het 
tegenovergestelde daarvan, namelijk welk gedrag vertrouwen kan 
ondermijnen. Als voorbeelden daarvan noemde zij horkerigheid, 
afspraken niet nakomen en arrogantie. “Een snelle respons 
bij calamiteiten is juist een manier om verloren vertrouwen te 
herstellen.” Als het om vertrouwen gaat, doen artsen het volgens 
haar niet slecht. Huisartsen scoren een 8,0 voor vakkennis en 
een 8,2 voor sociale vaardigheden, bij medisch specialisten is dat 
respectievelijk een 8,3 en een 8,1. 

Transparant toezicht 
Dr. Marina Eckenhausen, hoofd medisch specialistische zorg bij 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg, behandelde de vraag wat 
transparantie en vertrouwen voor het toezicht in de zorg betekenen. 
“Gezond vertrouwen kan niet zonder openheid”, zo staat in het 
werkplan van de inspectie voor 2017. De inspectie verwacht van 
zorgaanbieders dat ze open communiceren over de resultaten 
van hun zorg en zich inspannen om de kwaliteit van de zorg 
te waarborgen en zo veel mogelijk te verbeteren. Op basis van 
die elementen bekijkt de inspectie of de zorg zo is ingericht dat 

Dr Marina Eckenhausen, manager 
Medisch Specialistische Zorg bij de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ).

Drs Mariska Scheuer, chirurg en 
medisch adviseur op het gebied van 
kwaliteit en patiëntveiligheid.
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patiënten en cliënten op veilige zorg van goede kwaliteit mogen 
rekenen. 

Marina Eckenhausen stond ook uitgebreid stil bij het belang 
van goed bestuur in dit kader. Gedrag en cultuur zijn van grote 
betekenis in een organisatie en bestuurders hebben daarbij een 
sturende en een voorbeeldrol. Ook de inrichting van de organisatie 
en de naleving van wettelijk verplichte systemen wegen sterk 
mee. Het bestuur hoort altijd zicht te hebben op de staat van de 
eigen organisatie en ‘in control’ te zijn. Op grond van metingen, 
onderzoeken en controlemechanismen moet het bestuur weten 
waar zich risico’s voordoen en welke thema’s aandacht nodig 
hebben. Controle en monitoring zijn daarbij de basis voor 
een continu leerproces, zo benadrukte Eckenhausen, die de 
verwachting uitsprak dat in de nabije toekomst zorgaanbieders nog 
meer informatie over calamiteiten zullen delen en dat de IGZ meer 
zal openbaar maken en meer openheid zal betrachten. “Ondanks 
dat negatieve situaties in de zorg worden uitvergroot in de media, 
‘zijn we op de goede weg’, aldus Eckenhausen. “Zij nam namens 
de IGZ tenslotte het eerste exemplaar van het essay ‘De andere 
kant van transparant’ in ontvangst uit handen van Deborah Lauria.

Richtingaanwijzers
Het symposium werd afgesloten met de presentatie van Erna 
Scholtes over het essay dat zij in opdracht van De Letselschade 

Raad schreef. Het slotwoord was aan Deborah Lauria, directeur 
van De Letselschade Raad. Zij vertelde over de fusie van De 
Letselschade Raad met de Stichting Keurmerk Letselschade (SKL) 
op 1 januari 2017 en over de benoeming per 1 mei 2017 van 
Tjibbe Joustra tot voorzitter van De Letselschade Raad. Daarmee 
kwam een einde aan een boeiende middag, waarin zich zeker 
één les liet leren, namelijk dat transparantie een houding is. Of 
zoals Erna Scholtes in haar essay het beschrijft: “Het gaat om de 
houding van waaruit gedrag ten toon gespreid wordt. Het gaat om 
bejegening. In het contact van mens tot mens. Het is een normatief 
gebeuren, waarin vertrouwen, integriteit en moreel besef de 
richtingaanwijzers zijn.”

Ontzorgen door persoonlijke service 

Waterschade is een belangrijke bron van spanning en onzekerheid. Juist dan bent u 

bij de ReconditioneringsGroep Nederland in goede handen. RGN is een coöperatie 

van zelfstandige ondernemers. Als klant heeft u te maken met gekwalificeerde 

regionale bedrijven die er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Zij kennen hun klanten in hun regio als geen ander en zij zetten zich 100% voor u in. 

De landelijke organisatie ondersteunt de ondernemers op het gebied van de  

operationale zaken. Op die manier combineren wij de kwaliteit, flexibiliteit en de 

perssonlijke service van het zelfstandig ondernemerschap met de voordelen van 

een grote organisatie. En staan wij  24 uur per dag voor u klaar om u uit de water- 

(of andere schade) te helpen! Voor meer informatie kijk snel op: rgn.nu of  

bel naar 085 489 07 00.

Brandschade

Stormschade

Asbestsanering

Ook gespecialiseerd in:

Marina Eckenhausen ontving het 
eerste exemplaar van ‘De andere 

kant van transparant’uit handen van 
Deborah Lauria (rechts)
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Lezing bij NIVRE-branchegroep Transport/Goederen leidt tot veel vragen  

OOK BIJ ONLINE B2B-VEILINGPLATFORM VOOR 
SCHADE- EN RESTPARTIJEN BLIJFT ER WEZENLIJKE 

ROL WEGGELEGD VOOR SCHADE-EXPERTS 

“Transparantie, transparantie en nog een transparantie, verbetering en uniformering van procedures en een hogere 
opbrengst.” Dat zijn in de ogen van initiatiefnemer Michael Hajdasinski de doelstellingen die hij wil realiseren met 
zijn eerder dit jaar onder de naam Saltrex gelanceerde B2B online veilingplatform voor schade- en restpartijen. Als 
ander voordeel hiervan noemt hij dat bij schadeverkoop de verzekerde kan meebieden op zijn eigen partij goederen. 
“En last but not least is er de zekerheid dat het hoogste bod niet door gunning wordt doorkruist. Met andere woorden, 
de gerealiseerde marktwerking leidt tot de hoogste opbrengst voor verkopers/verzekeraars en voorkomt zo bovendien 
discussie met verzekeraars (‘is dit wel het hoogste bod?’) en met wederpartijen (bijv. P&I) omdat zij op voorhand de 
wijze van verkoop kunnen goedkeuren en hun eigen netwerk van kopers kunnen aanschrijven.”

de vele praktische, inhoudelijke vragen van de aanwezige 
transportgoederenexperts kan worden opgemaakt dat zowel het 
onderwerp als het initiatief hen aansprak. Daarbij benadrukte de 
spreker dat de rol van de schade-expert bij de online veiling niet 
anders is dan in de huidige situatie. “De expert zet zelf de veiling 
klaar en geeft de verkoop derhalve niet uit handen. Ook kan hij de 
schade- en restpartijen aan potentiele kopers uit zijn eigen netwerk 
blijven aanbieden.” 

Ontstaan
Hij vertelde zijn aandachtig gehoor onder meer hoe zijn idee voor 
het online veilingplatform was ontstaan: de wet 1 oktober 2014 tot 
wijziging van het WvBR en het BW (Stb. 201, 352). Daarin wordt 
onder meer gesteld: ‘ … in verband met het transparantere en voor 
een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop 
van onroerende zaken…’ Hajdasinski: “Dit geldt derhalve mutatis 
mutandis ook voor de verkoop van schadepartijen en beoogt ook 
schadeverkopen transparanter en voor een breder (op)kopers-
publiek toegankelijk  te maken.” 

Met het oog hierop wees hij met betrekking tot de 
belangenbehartiging door de schade-expert op de raakvlakken 
met het vak van notaris. “De expert heeft een vergelijkbare – 
onafhankelijke – rol als de notaris, alleen is deze niet wettelijk 
gereguleerd: de cliënt van de notaris is bij een executieveiling 
de hypotheekhouder, de cliënt van de expert is de verzekeraar. 
Bovendien heeft de expert bij de uitoefening van zijn opdracht, net 
als de notaris, een zorgplicht jegens derden: bij een executieveiling 
is dat de eigenaar van het te veilen pand en bij schadeverkoop de 
verzekerde/eigenaar van de goederen.”
 
Opzet
Hajdasinski heeft het platform  samen met investeerder 
VenturesOne opgezet met als doel om kopers en verkopers 
uit de gehele wereld in direct contact met elkaar te brengen, 
waardoor lokale partijen toegang krijgen tot een wereldwijde 

Hajdasinski, die bekendheid verwierf in de transportbranche 
door zijn jarenlange werk als advocaat en later als partner bij 
Van Traa Advocaten in Rotterdam, sprak eind mei bij de NIVRE-
branchegroep Transport/Goederen over zijn nieuwe online 
veilingplatform, dat in nauwe samenwerking is ontwikkeld 
met verzekeraars, P&I Clubs, schade- experts en traders. Uit 

Michael Hajdasinski: “De rol van de schade-expert bij de online veiling niet 
anders is dan in de huidige situatie. “De expert zet zelf de veiling klaar en geeft 
de verkoop derhalve niet uit handen. Ook kan hij de schade- en restpartijen 
aan potentiele kopers uit zijn eigen netwerk blijven aanbieden.”
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markt van schade- en andere restpartijen. “Op die manier 
brengt het platform een transparante en toepasselijke oplossing 
voor alle partijen die belang hebben bij secundaire en of 
beschadigde grondstoffen en ladingen. Het gaat onder meer om 
verzekeraars en hun verzekerden, goederenexperts, rederijen en 
handelaren, die regelmatig met schade- en restpartijen in onder 
andere containervervoer, opslag en bulkcommodity’s worden 
geconfronteerd. Wereldwijde gebruikers kunnen direct met elkaar 
in contact komen en snel, direct en veilig met elkaar handelen. En 
dit allemaal in een beschermde, transparante en veilige omgeving”.
Met die laatste zin doelt de initiatiefnemer onder meer op de 
ingebouwde compliance- en veiligheidschecks: om zeker te weten 
of de kopende en verkopende partijen daadwerkelijk zijn  wie ze 
zijn, dat betrokken partijen voldoen aan de geldende compliance 
en sanctiewet- en regelgeving en om de koper te kunnen 
garanderen dat aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan en 
kopers de zekerheid te bieden dat hun geld veilig geparkeerd 
staat tot de finale afwikkeling.  Hiertoe is Saltrex samenwerkingen 
aangegaan met  Dun & Bradstreet (B2B verificatie en sanctie-
checks), Jumio (ID verificatie) en ICEPAY (escrow agent).
   
Werkwijze
Sinds begin 2017 faciliteert Saltrex veilingcategorieën voor een 
grote verscheidenheid aan goederen, zoals bijvoorbeeld rijst, 
olie en transformatoren. Om hiervan gebruik te kunnen maken 
dienen belangstellenden, zowel aanbieders van partijen als 
geïnteresseerde kopers (of hun externe vertegenwoordigers zoals 
bijv. expertisebureaus),  zich eenmalig kosteloos in te schrijven. 
Dat hebben volgens Hajdasinski inmiddels een groot aantal 
partijen gedaan. Vervolgens worden de betrokken partijen uitvoerig 
gescreend, wat deelnemende partijen een extra zekerheid geeft 
van doen te hebben met betrouwbare partijen die voldoen aan 
alle compliance-eisen (o.a. UBO). “Na screening kunnen partijen 
gebruik maken van het platform: experts, verzekeraars en andere 
bedrijven kunnen via het platform goederen aanbieden, terwijl 

geïnteresseerde kopers kunnen profiteren van het wereldwijde 
netwerk aan aanbieders.” 

Door middel van een persoonlijk dashboard en een mobiele 
app ontvangen de gebruikers real-time updates over de 
goederen van hun interesse.  Hiervoor kunnen zij uit een 20-tal 
productcategorieën een selectie maken in welke goederen zij 
geïnteresseerd zijn. Ook kan een voorkeur naar regio worden 
aangegeven. Zodra een nieuwe partij wordt aangeboden worden 
geïnteresseerde kopers hierop geattendeerd. Hajdasinski: “Onze 
eigen database omvat inmiddels meer dan 24.000 adressen. 
Daarnaast kunnen expertisebureaus namens hun opdrachtgevers 
en andere verkopers het aanbod ook naar mogelijk geïnteresseerde 
partijen uit hun eigen netwerk sturen. Deze aanpak biedt verkopers 
het voordeel van marktwerking: doordat partijen aan  veel 
(geïnteresseerde) partijen worden aangeboden hebben zij een 
grotere kans dat zij de hoogste opbrengst voor hun partijen krijgen. 
Kopers hebben via het online veilingplatform toegang tot (veel) meer 
goederen dan via de huidige, traditionele weg en hebben bovendien 
zekerheid dat het hoogste bod niet door gunning wordt doorkruist.” 
 
Eerste veilingen
Hajdasinski meldde  dat inmiddels de eerste online veiling heeft 
plaatsgevonden en dat er nog vijf ‘ op de rol staan’. Ook meldde hij 
dat inmiddels een groot aantal partijen zich als koper of verkoper 
hebben aangemeld, waaronder tal van expertisebureaus,  en 
kondigde hij aan dat binnenkort bekend wordt gemaakt dat de 
eerste transportverzekeraar al zijn schadepartijen via het Saltrex-
platform zal gaan aanbieden. Tot slot riep hij de aanwezige 
maritieme schade-experts op niet te schromen om verbetertips 
en andere suggesties omtrent het veilingplatform aan hem door te 
geven. “Alleen dan kan het platform daadwerkelijk uitgroeien  tot 
dé plek voor het aanbieden en verkopen van beschadigde en/of 
secundaire goederen op een transparante en efficiënte manier.” 
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Diensten & Concepten
•  Bereddering, eerste noodhulp, salvage
• Verrichten HCL-stop
• Zaakwaarneming na calamiteit
• Slopen en reinigen opstal
•  Transport, opslag en reiniging inboedels
• Luchtkanaalreiniging 
• Schimmelbestrijding
• Geurbehandeling 

Calamiteiten zijn altijd onverwacht en 
onplezierig. Denk aan brand- of stormschade, 
wateroverlast, een explosie of inbraak.

Op die momenten van chaos kunt u in het bijzonder op ons rekenen. 
Onze medewerkers zijn echte specialisten die weten wat er nodig 
is. Ze zijn snel ter plekke, inventa riseren de situatie, coördineren 
het werk van alle betrokkenen en lossen adequaat uw problemen op.


