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Waar gebeurd. Ooit vertelde een collega- supporter van mijn 
voetbalclub dat hij zijn verzekeringen bij een bepaalde maatschappij 
had opgezegd, omdat hij geen bedrijf wilde steunen dat ‘de grote 
concurrent’ sponsorde. Dat vond – en vind ik nog steeds – nogal ver 
gaan. Die dingen moet je gescheiden kunnen houden.

Aan zijn woorden moest ik echter wel denken bij het horen van de 
huidige (radio en TV)reclames van a.s.r. Die irriteren me dusdanig 
dat ik me voor het eerst in mijn leven afvroeg: zou ik bij een dergelijke 
verzekeraar eigenlijk wel verzekerd willen zijn? En ik kan het me eerlijk 
gezegd niet voorstellen dat ik daarin alleen sta.

Verzekeraars moeten in de eerste plaats vertrouwen uitstralen: dat 
mijn pensioen-, spaar- en hypotheekgeld goed wordt beheerd, dat 
zij hun (financiële) administratie goed op orde hebben en dat ik 
bij schade krijg waarop ik volgens de polisvoorwaarden recht heb. 
Daarbij wil ik geholpen worden door(klant) vriendelijke, deskundige 
medewerkers. De reclameslogans van a.s.r. roepen bij mij dat beeld 
niet op. Integendeel. In de eerste plaats erger ik me mateloos aan de 
superirritante, zeurderige stem van de hiervoor ingehuurde rapper 
(Sticks.) Wie kan zich met een dergelijke toon vereenzelvigen? Roept 
dit vertrouwen op? 

En om je als verzekeraar te onderscheiden van de concurrentie door 
het over de boeg van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
te gooien - niet investeren in kinderarbeid, wapenhandel en 
tabaksindustrie maar in opleidingen, het milieu/groene energie 
– vind ik een enorm zwaktebod. Dat kun je op je corebusiness – 
verzekeren – kennelijk niet het onderscheid maken. En dan heb 
ik het nog niet eens over de sneer die hiermee en passant kritiek 
op de eigen bedrijfstak uit, wat in mijn ogen helemaal not done 
is. Je spuwt immers niet op de ruif waaruit je eet. Bovendien zou 
maatschappelijk verantwoord ondernemen geen beleidspunt moeten 
zijn maar gewoonweg standaard in je genen moeten zitten, zeker als 
verzekeraar. DAT VIND IK, om met de rapper te spreken.

Natuurlijk moet een (radio- en TV) commercial opvallen en valt er 
over smaak niet te twisten. Ongetwijfeld is er over inhoud, boodschap 
en impact uitvoerig nagedacht door mensen die er hun beroep van 
hebben gemaakt en zal er onderzocht zijn of de boodschap overkomt 
bij de consument. Kennelijk hebben zij de beleidsbepalers van a.s.r. 
weten te overtuigen van het positieve effect van deze campagne. Ik 
kan er met mijn gezonde verstand niet bij dat je hier tegen ‘ja’ zegt. 
Maar ik ben maar een eenvoudige journalist. Maar wel een met 
belangstelling voor alles wat met PR en communicatie te maken heeft.

DAT VIND IK

volg ons ook via Twitter
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Jeroen Weurding wil met Swiss Re Corporate Solutions onderscheidend zijn met 
zowel innovatieve verzekeringsoplossingen als met een klantgerichte schaderegeling

VERZEKERINGSBRANCHE MOET DURVEN 
NIEUWE RISICO’S TE ACCEPTEREN

Verzekeraars bepalen hun risicopremies in grote mate op basis van de 
schadestatistieken uit het verleden. Maar wat als die premie niet aan de hand 
van het schadeverleden kan worden vastgesteld, simpelweg omdat een nieuw 
risico betreft dat nog geen schadehistorie heeft? Volgens Jeroen Weurding, 
Country Manager Benelux bij Swiss Re Corporate Solutions, moet je er dan als 
verzekeraar voor zorgen dat je de risico’s op een andere manier dusdanig in 
kaart weet te brengen dat je alsnog een adequate risicopremie kunt berekenen. 
“Bijvoorbeeld door nauw samen te werken met de bedrijven zelf. Sowieso moeten 
verzekeraars meer durven nieuwe risico’s te accepteren. En innovatief zijn. Dat 
vragen klanten van ons. Overigens ben ik ervan overtuigd dat hiervoor binnen de 
zakelijke verzekeringsmarkt in ons land voldoende kwaliteit voor handen is.”

‘Wat goed is, komt snel’, zo luidt een Nederlands gezegde dat 
volledige van toepassing lijkt op Swiss Re Corporate Solutions, 
de directe verzekeraar van de Zwitserse herverzekeringsgigant.  
Tussen 2010 en 2015 werd de wereldwijde omzet van de business 
unit Corporate Solutions, verdubbeld tot meer dan $ 4 miljard en 
ook in Nederland gaat het na de start in 2012 voortvarend. Over 
de premieomzet van het Nederlandse – of beter gezegd Benelux-
bedrijf - doet Weurding uit liever geen uitspraak en beperkt zich tot 
het noemen van de ca. één miljard euro aan premie-inkomsten die 
binnen EMEA inmiddels wordt geboekt.

Dat er sprake is van een forse groei, is wel duidelijk. Dat toont de 
explosieve groei van het personeelsbestand wel aan. Gestart in 
2012 met één medewerker telt de nu nog in Amstelveen gevestigde 
Benelux-divisie per medio september a.s. 23 medewerkers. En 
dat terwijl het businessplan voorzag in een puur sales-kantoor 
met drie medewerkers. Voldoende reden voor een interview 
met de directeur van de – zeker procentueel - snelst groeiende 
verzekeraar in het grootzakelijke segment. Een bedrijf dat van meet 
af aan publicitair low profile heeft gewerkt, maar binnen de sector 
zeker niet onopgemerkt is gebleven. Door het aantrekken van 
verzekeringsprofessionals van naam en faam, met producten die in 
een behoefte van de doelgroep voorzien en met een klantgerichte 
schadeafwikkeling. ”We willen op alle fronten onderscheidend zijn”, 
aldus de country manager van ‘Corporate Solutions’, dat er bewust 
voor heeft gekozen alleen met makelaars samen te werken.

Maatschappelijke relevantie
Hoewel de verzekeringsbranche zijn familie niet vreemd is - broer 
Richard is directeur van het Verbond van Verzekeraars – is Jeroen 

Weurding toch enigszins bij toeval in de verzekeringsbranche 
terecht gekomen. “Toen ik afstudeerde – Rechten in Leiden – 
lagen de banen niet voor het oprapen. Nadat ik eerder tijdens 
mijn studie al stage had gelopen bij DAS Rechtsbijstand kon ik 
als managementtrainee aan de slag bij Delta Lloyd op de afdeling 
schade, in mijn ogen het mooiste deel van de verzekeringsbranche 
waarmee je als verzekeraar echt het verschil kunt maken. Ik werd 
al snel gegrepen door het verzekeringsvak, onder meer vanwege 
de hoge mate van maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid. Zo heb ik het met het oog hierop de totstandkoming 
van het asbestconvenant altijd als heel bijzonder ervaren, een 
praktische oplossing voor een deel van een heel aangrijpend 
probleem met grote maatschappelijke relevantie. Als lid van het 
VNAB varia-overleg waren wij daar zijdelings bij betrokken en ook 
behandelden wij toen heel veel aangrijpende schadegevallen.”

Na drie jaar stapte Weurding over naar Zurich Financial Services, 
onder meer omdat hij graag meer internationaal wilde gaan 
werken. Hij zou er 15 jaar blijven, een tijd waarin hij zowel aan 
de claimskant werkte (o.m als manager claims Nederland) als 
in commerciële functies: aanvankelijk als market manager en 
uiteindelijk als European Broker Relationship Leader / Broker 
Relationship Manager Benelux. “Ik had het bij Zurich ontzettend 
naar mijn zin en hoefde echt niet weg, maar als je door een partij 
als Swiss Re wordt gevraagd om voor de Benelux een vestiging op 
te zetten om de directe verzekeringsactiviteiten uit te bouwen kon ik 
geen nee zeggen. De kans was gewoonweg te mooi en de uitdaging 
groot.”
 
Explosieve groei
De werkelijkheid was echter nóg boeiender en interessanter. 
Hoewel het businessplan voorzag in een saleskantoor met een 
man of drie, is Swiss Re Corporate Solutions Benelux in vijf jaar 
tijd uitgegroeid tot een inmiddels gerespecteerde speler op de 

Jeroen Weurding: “We willen op alle fronten 
onderscheidend zijn en vaker de rol als leidende 
verzekeraar op ons nemen.”

Schade is het mooiste deel van de 
verzekeringsbranche waarmee je als 

verzekeraar echt het verschil kunt maken
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grootzakelijke verzekeringsmarkt met – per medio september 
a.s. – 23 medewerkers, onder wie tien underwriters verdeeld over 
drie afdelingen: Property, Casualty & FinPro en Engineering & 
Construction. 

Waar is het ‘mis’ gegaan? vragen we hem gekscherend. Zijn 
(serieuze) antwoord: “We zijn op alle fronten sterk gegroeid, zeker 
na de strategische keuze om de wholesale benadering te verruilen 
voor een meer regionale en lokale aanpak. We hebben nu 54 
kantoren in 21 landen. Daarbij hebben wij onszelf wereldwijd 
ambitieuze groeidoelstellingen gesteld: een verdubbeling in vijf jaar, 
die we ondanks de sterk concurrerende markt grotendeels hebben 
gerealiseerd: van $ 2 naar $ 4 miljard.”

Ook in de Benelux werd door Weurding en de zijnen procentueel 
een soortgelijke groei geboekt. Hij schrijft dat in de eerste plaats 
toe aan de bewuste keuze voor een kwalitatief hoogwaardige 
dienstverlening, zowel aan de voorkant bij de acceptatie van 
risico’s als bij de in zijn ogen minstens net zo belangrijke 
schadebehandeling. “Daarom hebben we als relatieve startup sinds 
de start ook louter ervaren verzekeringsprofessionals aangetrokken 
voor alle lines of business en voor de schadeafdeling. We willen 
op alle fronten onderscheidend zijn, onder meer met afwijkende, 
innovatieve oplossingen, maar ook met een klantgerichte 
schaderegeling. En dienstverlening is mensenwerk. Ik ben enorm 
trots dat wij zo’n goed en leuk team hebben weten te bouwen. 
Daar dragen overigens ook de altijd aanwezige stagiaires aan bij. 
Bovendien zetten we sterk in op maatschappelijk verantwoord 
ondernemen duurzaamheid, het klimaat en milieu. Daarbij werken 
we onder meer nauw samen met het KNMI en met de TU Delft, 
waarvan we sponsor zijn van het Solar Auto Race Team.”  

Ambitieus is Swiss Re’s manager ook naar de toekomst toe. “Ook 
voor de tweede periode van vijf jaar hebben we een groeistrategie 

uitgezet, al hebben we daar dit keer geen bedragen of percentages 
aan gehangen. Wereldwijd willen van onze huidige plek bij de 
20 grootste verzekeraars naar een plaats in de Top-10 en ook in 
Nederland willen we een prominente plaats verwerven in alle lines 
of business waarin we nu actief zijn. In de  constructie industrie 
(on- & offshore) en agrarisch industrie  een plaats in de Top-3. In 
het algemeen willen wij vaker de rol van leidende verzekeraar op 
ons nemen. Maar ambitie is allemaal mooi, het gaat er uiteindelijk 
allemaal om dat wij waarde blijven toevoegen aan onze klanten 
en makelaars. We hebben er de kwaliteiten en de mogelijkheden 
voor.”
 
Goede toekomst voor branche
Desgevraagd zegt Weurding niet alleen de toekomst van zijn eigen 
bedrijf positief tegemoet te zien, maar ook die van de (groot)
zakelijke verzekeringsbranche. “Het is een sterk competitieve markt 
die gekenmerkt wordt door een hoge mate van professionaliteit, 
kwaliteit en know how. Persoonlijk vind ik het jammer  dat zo 
langzamerhand alle Nederlandse verzekeraars zich uit dit segment 
hebben teruggetrokken. Jammer, want de markt biedt in mijn ogen 
voldoende kansen. Zeker wanneer wordt ingezet op innovatie. 
Wat dat betreft kent ons land een aantal interessante bedrijven en 
bedrijfstakken die in hun segment voorop lopen, zoals offshore 
wind, watermanagement en de agrarische sector. Daar moet je als 
verzekeraar bij willen zijn en via een nauwe samenwerking met 
makelaar en vooral de bedrijven zelf op zoek gaan naar  passende 
oplossingen. De markt zal niet vanzelf groeien, daar zal je zelf alle 
effort in moeten steken. En, zoals eerder aangegeven, ook  nieuwe 
risico’s moeten durven accepteren. Simpelweg, omdat onze klanten 
dat van ons verlangen.”

Binnen de zakelijke verzekeringsmarkt in 
ons land is voldoende kwaliteit voor handen

Arianne Verdoold

Kim van der Weijst

Gert-Jan Heck

Swiss Re Corporate Solutions versterkt zich met Gerth-Jan 
Heck, Arianne Verdoold en Karin van der Weijst

Swiss Re Corporate Solutions Benelux, de directe schadeverzekeringspoot van verzekeringsgigant Swiss Re, 
versterkt zich per 1 september a.s. met twee ervaren verzekeringsprofessionals: Gert-Jan Heck, afkomstig 
van XL Catlin waar hij ruim 8,5 jaar werkzaam was als Senior Underwriter Construction, gaat Erik Kerkhof  
ondersteunen op het gebied van Engineering & Construction, en Arianne Verdoold, die  vanaf 1999 heeft 
gewerkt als underwriter en Financial Lines Manager bij Chubb, gaat aan de slag bij de nu reeds drie 
underwriters tellende afdeling  Casualty & FiPro onder leiding van Jeroen Eelzak. Hierdoor komt het totale 
personeelsbestand van Swiss Re Corporate Solutions in de Benelux, die in 2012 van start ging, op 22  
medewerkers, onder wie  tien underwriters. Vier van hen werken op de afdeling Property, die onder leiding 
staat van Paul Heesen.

Per 11 september a.s. gaat Karin van der Weijst aan de slag als Claims Specialist. “In die functie 
rapporteert zij aan  Danielle Werver, claims manager  Benelux & Nordics, en zal zij actief het claims 
commitment van de verzekeraar naar makelaars en klanten uitdragen. “Behalve met de behandeling van 
complexe schades met een focus op Constructie (CAR), Property, AVB en Beroepsaansprakelijkheid, zal 
zij  betrokken zijn bij het optimaliseren van het (internationale) claimsproces. Met haar benoeming wordt 
het  fundament versterkt voor een schadeteam waarin claims excellence voorop staat”, benadrukt Swiss Re 
Corporate Solutions. Karin heeft de laatste acht jaar gewerkt bij HDI, laatstelijk bij HDI Global SE Special 
Projects en als directeur Motorrijtuigverzekeringen, NGM & Specie bij HDI Gerling Verzekeringen. Daarvoor 
heeft zij gedurende 18 jaar bij Aon in verschillende schadefuncties gewerkt, waarvan de laatste zeven jaar 
in de hoedanigheid Hoofd Schade Aansprakelijkheid, Brand en Technische Verzekeringen . 
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Swiss Re Corporate Solutions verhuist naar nieuw, klimaatneutraal 
kantoorpand in Hoofddorp

Swiss Re Corporate Solutions Benelux gaat per 1 september a.s. verhuizen van het huidige kantoorpand aan de Startbaan 8 in 
Amstelveen naar een nieuw, klimaatneutraal kantoorpand aan de Taurusavenue 16 in Park 2020, het nieuwe project in Hoofddorp 
gelegen tussen het station en de A-4.  In het nieuwe kantoorpand krijgt de grootzakelijke schadeverzekeraar, die in vijf jaar tijd 
is uitgegroeid naar een personeelsbestand met 22 medewerkers onder wie tien underwriters, 650m2 aan kantoorruimte tot zijn 
beschikking.

Jeroen Weurding, Country Manager Benelux, voert enkele redenen voor de verhuizing aan. “In de eerste plaats de sterke groei van 
onze activiteiten en de hieruit voortvloeiende uitbreiding van het aantal medewerkers. Daarnaast is de bereikbaarheid van ons huidige 
pand, zowel voor onze (makelaars)klanten als onze medewerkers (openbaar vervoer) niet optimaal. Wat dat betreft gaan we er in 
Hoofddorp sterk op vooruit (vlak bij A-4 en direct gelegen aan het Station met goede verbindingen naar zowel Amsterdam, Schiphol als 
Rotterdam). De prijs/kwaliteitsverhouding  in Hoofddorp is naar mijn mening gunstig. Het belangrijkste voor onze keuze is echter de 
filosofie van het Kantoren Park 2020, namelijk volledig in de geest van de Circulaire Economie. Het kantorenpark is ontworpen door 
de internationaal toonaangevende architect William McDonough en gebouwd in de gedachte dat alle gebruikte materialen recyclebaar 
zijn.”

Daarnaast wordt volgens Weurding grijs afvalwater in bassins op 
het park opgevangen in een hele mooie parkachtige omgeving en 
geschikt gemaakt voor hergebruik. Ook belangrijk is de koppeling 
aan Park20|20 Solarpark BV, een 3.000 m2 groot zonnecelpark  dat 
485 KWp opwekt. Dit park is gelegen op gebouw Fokker 7 op het 
Fokker Logistics Park bij Schiphol. “Omgaan met het probleem van 
klimaatverandering is al meer dan 20 jaar een strategische prioriteit 
voor Swiss Re, bijna 15 jaar zijn wij als groep CO2 neutraal. 
Klimaatverandering zal ook in Nederland leiden tot heftig weer in 
een grotere frequentie met meer overlast en schade tot gevolg. In 
de Benelux vragen wij samen met het KNMI in Nederland en het 
KMI in België alsmede met de TU Delft meer aandacht voor dit 
onderwerp. Wij steunen innovatie op het gebied van groene energie 
door projecten te verzekeren maar ook bijvoorbeeld als sponsor van 
het bekende Solar Race Team van de TU Delft. Boven op dit alles 
is het gewoon een schitterend gebouw waar onze medewerkers erg 
enthousiast over zijn.”

De artist impression van het  nieuwe pand in Hoofddorp

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:
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W.A. Hienfeld opnieuw winnaar ‘Aon Claims Award’: 

SCHADEBEHANDELING EN KLANTFOCUS HOGER OP 
DE AGENDA VAN VERZEKERAARS

W.A. Hienfeld, het in Diemen gevestigde 
assuradeurenbedrijf, is net als twee jaar geleden de 
winnaar geworden van de ‘Aon Claims Award 2016’. 
Zo’n 130 schadebehandelaars van Aon beoordeelden 
de schadebehandeling van Hienfeld andermaal als 
de beste op de onderdelen professionaliteit/algemene 
kennis, snelheid van communiceren en betalen en 
klantgerichtheid. Ruim 20 verzekeraars dongen dit 
jaar mee naar de award.  Tijdens een drukbezochte 
bijeenkomst op het hoofdkantoor van Aon in Rotterdam 
reikte Rob de Bruin, managing director Claims bij Aon, de 
award uit aan Frank Heijselaar, adjunct-directeur Schade 
bij W.A. Hienfeld.

De Bruin: “Uit de inventarisatie onder de schadebehandelaars 
van Aon blijkt dat Hienfeld de organisatie perfect op orde heeft, 
een dagverwerking voor de behandeling van schades kent en 
het schadeproces op een klantgerichte en -vriendelijke manier 
aanstuurt.” Op zijn beurt bedankte Heijselaar zijn collega’s van 
de - in totaal dertien medewerkers tellende - schadeafdeling en de 
volmachtgevers voor het in Hienfeld gestelde vertrouwen. 
Ook zei hij ‘superblij’ te zijn met het opnieuw winnen van de award. 
“Ik had er wel op gehoopt, maar het eerlijk gezegd niet verwacht”, 
aldus Heijselaar, die de snelheid van afhandeling, de communicatie 
met klanten en opdrachtgevers en de ruime ervaring als sterke 
punten van zijn afdeling noemt. “Meer dan de helft van onze 
schadebehandelaars werkt al meer dan twintig jaar bij ons.”

Permanente inventarisaties
Aon beoogt met de jaarlijkse uitreiking van de ‘Claims Award’ - en 
het daaraan voorafgaande performance-onderzoek bij verzekeraars 
- primair de klanttevredenheid te verhogen en de kwaliteit van 
de schadeafwikkeling verder te verbeteren. “Dat doen we door 
middel van een periodieke monitoring van de schadeafwikkeling 
in verzekeraarshuizen, een jaarlijkse terugkoppeling van de 
uitkomsten aan de betrokken verzekeraars en door de resultaten 
van onze permanente inventarisaties mee te nemen in de 
advisering aan de klant”, aldus De Bruin. 

Aon heeft de Claims Award inmiddels vijf keer uitgereikt: W.A. 
Hienfeld won de award in 2014 en 2016 en ook Zurich won twee 
keer (in 2011 en 2013). De eerste editie van de Aon Claims Award 
werd in 2010 gewonnen door Chartis (nu AIG). Leuk detail is 
dat het schadeonderzoek inmiddels wereldwijd navolging heeft 
gekregen, zodat de schadeafhandeling van alle verzekeraars door 
de in totaal 1.400 schadebehandelaars op dezelfde wijze worden 
beoordeeld.

Altijd streven naar verbetering
Uit de inventarisatie onder Aon’s schadebehandelaars kan 
volgens De Bruin onder meer de conclusie worden getrokken 
dat de aandacht in verzekeraarshuizen voor schadebehandeling 
en klantbeleving is toegenomen. “Die punten staan duidelijk 
hoger op de agenda dan enkele jaren geleden en dat komt onder 
meer tot uiting in een snellere schadeafwikkeling en een betere 
onderlinge communicatie, vooral ook bij problemen en geschillen, 
en een meer oplossingsgerichte in- en opstelling. Er zijn minder 
probleemdossiers en die probleemgevallen die er zijn, worden beter 
en sneller aangepakt. Kortom, er is sprake van een verbetering, al 
kan het natuurlijk altijd nóg beter.”

Frank Heijselaar, adjunct-directeur Schade bij W.A. Hienfeld, ontvangt de Aon 
Claims Award uit handen van Rob de Bruin, managing director Claims bij Aon

Rob de Bruin  (op de rug gezien) spreekt  de vele tientallen aanwezigen toe
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Overtoom Brand Expertise heeft bedrijfsnaam veranderd in OBEG

“VERZEKERAARS KUNNEN NOG MEER VOORDEEL 
HALEN UIT BRANDONDERZOEK”

“Verzekeraars zouden nog meer (financieel) voordeel kunnen 
halen uit de manier waarop zij brandonderzoek inzetten.” Dat 
is de mening van de ervaren brandschadeonderzoeker Erik 
Overtoom, die sinds 1995 als zodanig werkzaam is. Opgetekend 
uit de mond van een ondernemer van wie het doen van 
toedrachtonderzoeken naar branden en andere schades zijn 
corebusiness is, lijkt dit een preek voor eigen parochie. Zelf 
denkt hij daar anders over. “Ik wil zeker niet zeggen dat er wordt 
bezuinigd op brandonderzoek, maar ook het laten doen van 
toedrachtonderzoeken naar kleinere schades kan in hun voordeel 
uitpakken in de vorm van een lagere schadelast of zelfs regres. 
Zo kan via een quick scan snel en tegen beperkte kosten worden 
gezien of een vervolgonderzoek zinvol is. Ook een aanpak zoals 
bij tele-expertise voor auto- en brandexpertise behoort tot de 
mogelijkheden bij (brand)schadeonderzoek. Bijkomend voordeel: 
hoe meer onderzoeken er worden verricht, des te meer data er 
beschikbaar komen over de toedracht van branden. Daarmee 
kunnen we met z’n allen ons voordeel doen op het gebied van 
preventie en risicomanagement.”

Erik Overtoom zit inmiddels 22 jaar in het brandschadeonderzoeks-
metier. Begonnen als onderzoeker bij CED Forensic en Compander/
Unive heeft hij zich in de loop der jaren mede door de gevolgde 
opleidingen, waaronder de jaarlijkse professionele training in de 
VS, ontwikkeld tot een brandonderzoeker van naam en faam. 
Niet in de laatste plaats doordat hij zelf ook trainingen verzorgt op 
brandschadegebied waaronder voor het IFV, het opleidingsinstituut 
voor de brandweer. In 2011 begon hij voor zichzelf onder de naam 
Overtoom Brand Expertise, het gestaag groeiende bedrijf dat 
inmiddels jaarlijks zo’n 100 tot 120- toedrachtonderzoeken per jaar 
verricht in binnen- en buitenland in opdracht van verzekeraars, 
(contra)expertisebureaus, intermediair- en volmachtbedrijven, 
advocaten en verzekerde particulieren en bedrijven.

Nieuwe naam dekt lading beter
Sinds 1 juli jl. opereert zijn bedrijf onder een nieuwe naam: OBEG. 
“ De letters staan voor Overtoom Brand Expertise Groep. De nieuwe 
naam dekt de lading van ons bedrijf veel beter”, licht Erik Overtoom 
toe. “Zo wekte de oude naam zo nu en dan bij marktpartijen de 
indruk dat het om een eenmansbedrijf ging, terwijl we juist met 
een tiental ervaren specialisten werken op het gebied van zowel 
technische als tactische brand- en andere schadeonderzoeken. 
Daardoor kunnen we opdrachtgevers op een breed terrein van 
dienst zijn en kunnen we hen continuïteit in dienstverlening 
garanderen.”
 
Het overgrote deel van de werkzaamheden betreft brandonderzoek, 
zowel technisch als tactisch. “Overigens blijft ons werk niet 

Erik Overtoom: “De toename in het gebruik van elektronica, zowel in het 
aantal apparaten als het verbruik per elektrisch apparaat, vergroot de kans op 
overbelasting en dus op schade.”

beperkt tot brandonderzoek aan woningen en (industriële) 
bedrijfspanden, maar hebben we ook de know how in huis voor 
het doen van onderzoek naar complexe brandschades aan vracht- 
en personenauto’s en voor die aan boord van plezierjachten en 
de professionele zee- en binnenvaart”, verduidelijkt Overtoom. 
“Daarnaast worden we ook voor andere schadeonderzoeken 
ingeschakeld, zoals voor de meer omvangrijke en complexere 
diefstal- en letselschades.”

Samenwerking
De kracht van OBEG zit volgens Erik Overtoom in de samenwerking 
met louter ervaren professionals in velerlei onderzoekdisciplines. 
Van het landelijke netwerk binnen OBEG maken onder meer deel 
uit de tactische onderzoekers van Bureau OVS (Jan Offerman) en 
Confid (Mirjam Kwantes, John Kemp en Gerard Schimmel). Voor 
complexe brandschades aan wordt geregeld een beroep gedaan 
op de specifieke expertise van Marcel Zuidgeest (ZTA Expertise) 
en voor brandschades aan boord van schepen (pleziervaartuigen, 
zee- en binnenvaart) op de maritieme specialisten van BMT 
Surveys: Yrjo Migchelsen, Paddy Rynders en Teun Strijbosch. 
Laatstgenoemden onderzoeken ook woning en bedrijfs- en 
industriële branden.

c la ims
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Bovendien beschikt het bedrijf over een breed netwerk in binnen- 
en buitenland, zodat OBEG ook voor internationale opdrachten 
kan worden ingeschakeld. Verder wordt verdieping gezocht 
met de specialisten van Efectis (voorheen TNO) op het gebied 
van brandonderzoek in binnen – en buitenland, zowel voor 
brandonderzoek zelf als voor het uitvoeren van allerlei testen. “Ons 
netwerk biedt opdrachtgevers een extra zekerheid voor enerzijds 
een onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig brandonderzoek als 
voor een businesspartner die garant staat voor continuïteit in de 
samenwerking”, benadrukt Erik Overtoom.

Ambitieus
Wat de specialisten van OBEG daarnaast kenmerkt is hun passie 
en beleving voor hun vak. “Een ieder heeft de drive om kost-wat-
het kost de ware oorzaak van de brand boven water te krijgen. Ik 
durf te stellen dat we daarin verder gaan dan de meeste andere 
onderzoekers. Bij onderzoek ter plaatste maar ook in de vorm 
van literatuuronderzoek en tegenspraak. Zelf probeer ik een 
onderzoek altijd wetenschappelijk te benaderen met de brand zelf 
als uitgangspunt”, aldus Overtoom, die niet zonder trots meldt 
mede aan de wieg te hebben gestaan van de ontwikkeling van 
een nieuwe vonkenvanger waarmee schoorsteenbranden kunnen 
worden gereduceerd.

Kenmerkend voor het OBEG-team noemt hij daarnaast de 
gezamenlijke ambitie om uit te groeien tot een absoluut topbureau 
op het gebied van brandonderzoek. Stilstand is daarbij in hun ogen 
achteruitgang. “We zijn niet alleen ieder voor zich hoog opgeleid 
als brandonderzoeker, maar ook ons continu vakmatig aan het 
doorontwikkelen. Alleen op die manier kunnen we een kwalitatief 
hoogwaardig brandonderzoek blijven leveren.”

Trends
Gevraagd naar trends op zijn vakgebied noemt hij onder meer 
de toename in het gebruik van elektronica, zowel in het aantal 
apparaten als het verbruik per elektrisch apparaat. Dat vergroot de 
kans op overbelasting en dus op schade. Bovendien verouderen 

apparaten, wat meer kans op mankementen met zich meebrengt. 
Zo heb ik meerdere keren kunnen constateren dat de moderne 
automaten van nu niet altijd afslaan bij overbelasting en dus tot 
kortsluiting kunnen leiden”, aldus Overtoom, die desgevraagd 
niet durft te zeggen dat er bij bedrijven in de afgelopen mindere 
economische tijden bezuinigd is op onderhoud. “Ik heb daar geen 
cijfers over, maar ik heb wel recent een artikel gelezen dat veel 
automobilisten gedurende de crisis het onderhoud aan hun auto 
om financiële redenen hebben uitgesteld. Ik sluit niet uit dat dit 
ook opgaat voor het onderhoud aan apparatuur in woningen en 
bedrijven.” 

Volgens Overtoom kunnen aan de andere kant de voortschrijdende 
technologische ontwikkelingen hem en zijn collega’s ook van dienst 
kan zijn bij de uitvoerig van hun werkzaamheden van alledag. 
“Zo is er inmiddels in Duitsland een geavanceerde CT-scan op 
de markt waarmee je dwars door verbrande apparaten kan kijken 

Een ieder heeft de drive om kost-
wat-het kost de ware oorzaak van de 

brand boven water te krijgen

“Vooral in de VS worden er steeds hogere eisen aan brandonderzoekers 
gesteld in de vorm van een bredere opleiding en certificeringen. Ik verwacht 
dat die trend ook naar Europa zal overwaaien.”

c la ims

088 - 3656267
dolmans.com

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.
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en er dus alsnog belangrijke data uit kunt destilleren voor het 
brandonderzoek.” Dat gedupeerden zich na een brand mede dank 
zij internet zich beter oriënteren op hun rechten en mogelijkheden 
en dus mondiger worden, zegt hij een goede zaak te vinden. “Dat 
houdt een ieder scherp.” Zowel voor zijn werk als voor opleidingen 
komt Overtoom geregeld in het buitenland. “Ik zeg niet dat het daar 
altijd beter is, wel heb ik het idee dat brandonderzoekers daar in 
het algemeen wat verder gaan dan hier. Vooral in de VS blijkt dat er 
steeds hogere eisen aan brandonderzoekers worden gesteld in de 
vorm van een bredere opleiding en certificeringen. Ik verwacht dat 
die trend ook naar Europa zal overwaaien.” 

Meegeven
Tot slot, wat zou u de markt mee willen geven met betrekking 
tot brandonderzoek? Erik Overtoom: “Zoals eerder aangegeven 
zouden verzekeraars er in hun eigen belang goed aandoen om 
vaker toedrachtonderzoeken naar branden uit te voeren. De kosten 
weerhouden hen daar vaak van, vooral bij kleinere brand. Ook 
moeten verzekeraars niet alleen kijken naar de uurprijs, maar ook 

Ik wil  pleiten voor het gelijktijdig 
uitvoeren van het onderzoek samen 

met de politie

Crawford ALS 

Beachvolleybal Toernooi

LUSTRUM EDITIE

2017
JOIN OUR

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

c la ims

naar de uren die een onderzoeker eraan besteedt en dus naar de 
totale kostprijs”, aldus de OBEG-directeur, die geen voorstander 
zegt te zijn naar het inzetten van onderzoek met een vooropgezet 
doel, bijvoorbeeld om fraude aan te tonen. “Voor een objectief 
onderzoek moet je de ingeschakelde schadeonderzoeker de vrije 
ruimte geven en alle vrijheid geven om zijn werk te doen. Ik ben 
van mening dat je een brandschade altijd vanuit de brand zelf moet 
aansturen. Als er sprake is van fraude, kom je die vanzelf tegen in 
je onderzoek.”

Ook vindt Overtoom dat verzekeraars meer gegevens over 
schadeonderzoeken moeten registreren met het oog op preventie 
en risicomanagement en ook dat partijen hun kennis en ervaringen 
op dat gebied veel meer me elkaar moeten delen. “Dat gebeurt nu 
veel te weinig”, aldus de ervaren brandonderzoeker, die daarnaast 
wijst op het punt van vergrijzing. “Veel ervaren brandonderzoekers 
zitten in de nadagen van hun carrière. Het is voor de sector 
van belang dat er tijdig nieuwe aanwas wordt opgeleid. Binnen 
OBEG hebben wij dit ondervangen en is ook de jongere generatie 
brandonderzoekers bij ons vertegenwoordigd.” Ook richting politie 
heeft hij een wens. “Het politieonderzoek werkt soms belemmerend 
voor ons onderzoek, aangezien door dit onderzoek de brandhaard 
nogal eens wordt verstoord. Ik onderken dat er verschillende 
belangen zijn, maar toch zou ik willen pleiten voor het gelijktijdig 
uitvoeren van het onderzoek door beide partijen. Daarbij zouden 
wij als onderzoekers bijvoorbeeld middels een convenant voor 
geheimhouding kunnen tekenen voor informatie die cruciaal is 
voor het politieonderzoek. Een dergelijke werkwijze wordt in het 
buitenland al veelvuldig toegepast. Door de huidige scheiding gaat 
veel relevante informatie verloren. Een gemiste kans.”
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DE DIGITALE 
SCHADECYCLUS

In het vorige blog onderscheidden 
we vier schadeprocessen, variërend 
van volledig geautomatiseerde 
schadeafhandeling (straight-through-
processing, STP) tot complexe 
schades waarbij fysieke schade-
expertise vereist is. In dit deel gaan 
we dieper in op digitale verwerking 
van eenvoudige schades.
 

Een hoge graad van automatisering van het proces zorgt voor 
een toename van de productiviteit en een daling van de kosten. 
Minder complexe schades die onder een bepaalde drempel 
vallen en waarbij geen fraude-indicatoren aanwezig zijn, worden 
automatisch afgehandeld. Een schoolvoorbeeld van een ultiem 
gestroomlijnd proces is de volledig geautomatiseerde afhandeling 
van autoruitschade. De voorkeursdienstverlener van de verzekeraar 
voor reparatie en vervanging van autoruiten gebruikt de portal 
van de verzekeraar om de schade- en polisgegevens in te voeren. 
De ruit wordt op locatie gerepareerd of vervangen, het eigen 
risico wordt automatisch verwerkt en ook de rapportage wordt 
automatisch gegenereerd.

In het door EY gepubliceerde e-boek ‘The future of claims’ (2016), 
worden onze bevindingen dat klanten steeds meer bereid zijn 
om minder complexe schades volledig digitaal af te handelen, 
bevestigd. Volledig geautomatiseerde schadeafhandeling biedt 
duidelijke voordelen voor uiteenlopende kleine, veelvoorkomende 
schades, vooral bij particuliere schadeverzekeringen zoals reis, 
opstallen en inboedel. Hoewel het proces volledig geautomatiseerd 
is, is er door de online dienstverlening en directe verwerking toch 
een hoge mate van klantenbinding mogelijk.

Het hieronder beschreven proces toont de mogelijkheden voor 
volledig geautomatiseerde behandeling van een inboedelschade, 
waarbij een schadebehandelaar toch in elke stap kan ingrijpen.
 
In dit proces meldt de verzekerde, desgewenst mobiel, de schade 
op het online portal van de verzekeraar. Dit portal, het Incident 
Management-systeem (IMS), genereert aan de hand van de door 
de verzekerde opgegeven polis- en schadegegevens diverse vragen. 
Nadat het systeem de dekking onder de polis heeft vastgesteld, 
worden eenvoudige schades op fraude gecontroleerd. Vervolgens 
wordt de waarde van de beschadigde, verloren of gestolen zaken 
bepaald, bijvoorbeeld met behulp van ValueChecker. ValueChecker 
is een zoekmachine die alle online winkels afzoekt en prijzen en 
productinformatie vergelijkt. De laagste prijs wordt geselecteerd, 
het geldende eigen risico wordt afgetrokken en het voorstel 
voor schadevergoeding wordt gedaan, waarna de betaling kan 
plaatsvinden. Indien het artikel niet langer verkrijgbaar is, kan op 
basis van de productinformatie een passend vervangend artikel 
worden geselecteerd.

Ook als verzekerden liever bellen, kunnen schadebehandelaren op 
dezelfde manier gebruik maken van het STP-proces. In plaats van 
de verzekerde, voert de schadebehandelaar de gegevens in het 
IMS in.

Complexere schades bieden ook mogelijkheden voor 
klantenbinding, vooral voor klanten die houden van online 
oplossingen en handig zijn met apps. In ons volgende blog laten we 
zien hoe mobiele technologie verzekerden betrekt bij de inspectie 
van schade aan hun huis.

Door Gwenny Nales, Corporate 
Communications Officer bij Van 
Ameyde Group

Bij iedere schade staat de verzekeraar voor de uitdaging 
de schadelast zo laag mogelijk te houden, wet- en 
regelgeving na te leven en de verzekerde tevreden 
te houden. Uit onderzoek van Accenture (2014) 
naar het belang van claimsmanagement blijken twee 
factoren bepalend te zijn voor de klanttevredenheid. 
Naast uiteraard het gevoel dat de schade eerlijk wordt 
behandeld, zijn die factoren de snelheid waarmee de 
schade wordt afgewikkeld en de transparantie van het 
schadeproces.

Infographic door Marieke Buurman, Van Ameyde Waarderingen

Bronnen:
Accenture (2014). The Digital Insurer Claims Customer Survey: Why claims 
service matters
EY (2016). The future of claims.
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Parketmeester ® ziet omzet bijna verdubbelen; aandeel partieel herstel neemt snel toe

EEN HOGE KLANTTEVREDENHEID ÉN EEN LAGE(RE) 
SCHADELAST: HET KAN WEL DEGELIJK SAMEN

De Parketmeester, een landelijk collectief van zelfstandige, onafhankelijke 
parketspecialisten, maakt een gezonde groei door. “Alleen al de afgelopen 12 maanden 
is het aantal herstelopdrachten met ongeveer 27 % toegenomen en de afgelopen 
jaren is onze omzet bijna verdubbeld”, zegt voorzitter Ruud van der Woerdt, die de 
groei onder meer toeschrijft aan uitbreiding van het klantenbestand met onder meer 
verzekeraars (o.a. Aegon en a.s.r.), volmachtbedrijven, schade-experts en makelaars- en 
assurantiekantoren. “We zijn één van de eerste bedrijven op ons vakgebied dat met 
verzekeraars en andere opdrachtgevers afspraken heeft gemaakt. Daarnaast is het onze 
kracht dat we bij schade uitsluitend met onafhankelijke vloerdeskundigen werken, 
waardoor we alle betrokkenen tevreden kunnen houden. Verzekerden geven onze 
dienstverlening  bij schade gemiddeld het rapportcijfer ‘8,5’. Tegelijkertijd realiseren 
wij door onze professionele aanpak  voor verzekeraars en volmachtbedrijven een 
schadelastvermindering tot wel 23%.”

De Parketmeester is al 25 jaar een begrip 
op het gebied van kwalitatief hoogwaardige 
parket-, laminaat-, kurk- en PVC/Vinyl-
vloeren. Met 16 vestigingen/showrooms in 
Nederland beschikt het over een landelijk 
netwerk aan erkende (Vak)parketteurs. 

Als het aan Ruud van der Woerdt licht wordt het netwerk verder 
verfijnd en uitgebreid naar 25 tot 28 vestigingen, onder meer in 
Friesland dat nu nog als ‘een witte vlek’ wordt bestempeld. “De 
vloerenmarkt is het afgelopen jaar beduidend aangetrokken en 
dat merken onze vestigingen aan een groeiende vraag naar een 
parket-, laminaat-, vinyl/pvc- of kurkvloer.” 

Ook in schadeherstel
Hij vervolgt: “Mensen zijn gehecht aan hun vloer en er zuinig op. 
Een schade wordt dan ook als buitengewoon vervelend ervaren. 
Snel, goed en vooral nagenoeg onzichtbaar herstellen is dan ook 
bij een ieder de absolute wens nummer één. Door onze jarenlange 
ervaring op parketgebied zijn wij ook uitgegroeid tot specialist in het 
renoveren en herstellen van parketvloeren na brand-of waterschade 
of een andere beschadiging. Dat is écht een vak apart”, benadrukt 
Van der Woerdt, volgens wie alle schadeopdrachten vanuit het 
secretariaat in Putten centraal worden aangestuurd, wat volgens 
hem de snelheid bevordert. 

Vervolgens zorgen de ervaren onafhankelijke vloerdeskundigen 
– momenteel zijn dat er vijf maar dat worden er binnenkort zes 
- ervoor dat alle schades aan de vloer, groot en klein, snel, goed 
en vooral nagenoeg onzichtbaar worden hersteld. “In de eerste 
plaats door binnen twee dagen na de melding de schade ter 
plaatse te bekijken en, zo mogelijk, meteen vakkundig te herstellen. 
Bijvoorbeeld door middel van partieel herstel (spotrepair), wat een 
apart specialisme van de Parketmeester is. Met als bijkomend 
voordeel dat de overlast voor verzekerde beperkt kan blijven”, 
aldus de voorzitter van Parketmeester, volgens wie het aandeel van 
partieel herstel in twee jaar tijd fors is toegenomen: van 45% naar 
54%.”

One stop shopping
Onderscheidend is de Parketmeester naar eigen zeggen ook door 
zijn one stop shopping-aanpak. “Door goede werkafspraken te 
maken kunnen we alle werkzaamheden beter op elkaar afstemmen 
en zo de doorlooptijd bij brand- en of waterschade aanmerkelijk 
bekorten. Tot tevredenheid van gedupeerde verzekerden, die 
hierdoor een kortere periode in de (verbouwings)rommel zitten. En 
tot die van onze opdrachtgevers, die door deze aanpak niet alleen 
een hoge tevredenheid scoren bij hun verzekerde klanten, maar 
ook tot een lagere schadelast. Zo zorgt partieel herstel voor lagere 
reparatiekosten dan vervangen en ook onze one stop shopping-

Parketmeester heeft als enige in het land een ‘Plattegrond app’ ontwikkeld waarmee de 
onafhankelijke vloerendeskundigen sneller en nauwkeuriger de oppervlakte van een kamer 
kunnen vaststellen. Met behulp van een aan de app gekoppelde laser kan direct het juiste aantal 
vierkante meters worden berekend en hoeft de kameroppervlakte niet handmatig te worden 
opgemeten. “Hierdoor kan niet allen de offerte sneller worden opgemaakt, maar is ook de kans 
op een foutieve berekening tot praktisch nul gereduceerd. Dat biedt schadelijdende partijen en 
hun verzekeraars een extra zekerheid dat hen voor het herstel niet teveel vierkante meters – en 
dus kosten – in rekening wordt gebracht”, zegt Ruud van der Woerdt. 

Parketmeester maakt met plattegrond  app snelle en juiste oppervlaktemeting mogelijk

Ruud van der Woerdt
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aanpak draagt aantoonbaar bij aan schadelastbeheersing. 
Overigens zonder dat deze zaken ten koste gaan van de 
klanttevredenheid, want die blijft onverminderd hoog”, benadrukt 
Van der Woerdt.

Een hoge klanttevredenheid én een lage(re) schadelast. Dat is 
volgens hem de ultieme wens van elke verzekeraar, volmacht, 

Parketmeester, RGN/HHG en MainPlus combineren Schade Golfdag met 
seminar over schadelastbeperking: 31 augustus a.s.

Drie bedrijven die actief zijn op het gebied  van schadeherstel-  Parketmeester, RGN/Holland Herstel Groep (HHG) en MainPlus 
– hebben het initiatief genomen voor een gecombineerd kennis en sportief event: een schadeseminar over schadelastbeperking, 
gevolgd door een Schade Golfdag voor relaties uit de verzekerings- en schaderegelingsbranche. Het evenement vindt plaats op 
donderdag 31 augustus a.s. bij de Heelsumse Golfclub in Heelsum (gemeente Renkum). Tijdens het Schade Seminar zullen 
de die bedrijven een inleiding verzorgen waarin schadelastbeperking en klanttevredenheid centraal staan. Het seminar start 
om 12.15 uur (ontvangst vanaf 11.30 uur) en zal ongeveer een uur in beslag nemen. Aansluitend zal het lunchpakket worden 
uitgereikt en kunnen de deelnemers zich prepareren voor de ‘shotgun-wedstrijd’ of voor de clinic.  De dag wordt omstreeks 
16.15 uur afgesloten met een netwerkborrel en een barbecue, waarbij tevens de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Aan het 
seminar heeft NIVRE één PE-punt toegekend. De inschrijfkosten voor seminar en golfevent bedragen gezamenlijk 50 euro. 
Voor aanmelden: www.schadeseminar.nl

ScHade
Seminar/
golFdag

uitnodiging

is schadelastbeperking
ook voor u interessant,

U kunt zich inschrijven via de website:

www.schadeseminar.nl

kom dan naar het
Schadeseminar!

Inschrijfkosten €50,00 per deelnemer.
Doe dit snel, want vol = vol!

Aan het seminar is door het Nivre 1 PE punt toegekend.

..en geniet na afloop van een 
golfwedstrijd / golfclinic en BBQ

makelaar/tussenpersoon en ook van elke schade-expert. “Vaak 
wordt gedacht dat die zaken elkaar ‘bijten’ en niet samen kunnen 
gaan. Onze professionele vloerspecialisten maken echter in 
de praktijk beide zaken wel degelijk mogelijk. Bij schades aan 
welke vloer dan ook: parket, laminaat, kurk, PVC/Vinyl. Met als 
resultaat een rapportcijfer van ‘8,5’ voor klanttevredenheid en een 
schadelastbeperking van gemiddeld 23%.”
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Door schade wijs geworden...

Na zijn opleiding aan de Hogere Zeevaartschool 
heeft Rob Voskamp acht jaar gevaren als 
scheepswerktuigkundige op de grote handelsvaart 
en eenmaal ‘aan de wal’ heeft hij kort gewerkt 
bij een leverancier van nautische apparatuur en 
scheepselektronica. Sinds 1990 werkt hij bij Verweij 
Hoebee Groep als scheepswerktuigkundig expert en 
acht jaar later trad hij toe tot het managementteam als 
adjunct-directeur. Hierbij richt hij zich met name op de 
commerciële activiteiten en innovatieve ontwikkelingen 
van het bedrijf. Als surveyor houdt hij zich bezig met 
maritieme schades in de meest brede zin van het woord.

MEGAJACHTEN: 
NIET ALLES IS 

GLITTER & GLAMOUR
Door Rob Voskamp, adjunct-directeur en surveyor bij Verweij Hoebee Groep

Varen op een luxe motor- of zeiljacht op de Middellandse Zee of, nóg beter, 
in de Caribbean. Het is de droom van velen, die echter voor weinigen is 
weggelegd. Al raken de orderportefeuilles van de gerenommeerde bouwers 
van luxe motor- en zeiljachten de laatste jaren weer aanzienlijk beter 
gevuld. Rob Voskamp kan erover meepraten. 
Schade-expertise aan megajachten is één van zijn specialismen. Hij wordt 
regelmatig benaderd door scheepseigenaren, werven en verzekeraars 
voor schade aan bestaande jachten. Maar ook wordt zijn expertise veel 
geraadpleegd op het gebied van garantieschade en aanbouwschade op 
werven.  “Schades aan luxe jachten vormen een heel bijzonder segment, 
die om een andere  benadering vragen dan andere maritieme schades”.  In 
onderstaand artikel licht hij onder meer toe wat deze markt zo verschillend 
maakt.

De Nederlandse scheepsbouw is niet alleen één van de grotere 
spelers op de wereldmarkt, maar heeft bovenal een goede naam 
en faam. Zowel met betrekking tot de geleverde bouwkwaliteit als 
het Nederlandse ontwerp, het design, de afwerking en vooral ook 
de nazorg aan haar klanten. Er wordt bij eigenaren om die redenen 
dan ook veel waarde gehecht aan de naam van de bouwer. 

Als expert heb ik met een grote diversiteit aan schades te maken. 
Aanbouwschades bijvoorbeeld – het woord zegt het al – ontstaan 
in de bouwfase op de werf. De meest voorkomende schades in 
dit segment zijn het gevolg van coatingproblemen, ontwerp- en 
productiefouten, brand of technische gebreken. Het expertiseren 
van een schade aan een eenmaal varend schip kan daarentegen 
werkelijk alles omvatten. Helaas verliezen we hier gebouwde 
schepen soms ook uit het oog, omdat ze in veel gevallen 
buitenlandse eigenaren krijgen die hun vaartuig in eigen land 
verzekeren. En die schakelen bij schades doorgaans een expert uit 
hun lokale netwerk in.

Voor iemand met mijn opleiding en werkervaring is de maritieme 
sector natuurlijk een geweldige werkplek. Binnen de scheepvaart 
is de jachtbouw vakmatig een boeiend marktsegment met 
prachtige schepen. Vaak zijn het varende paleizen die allen 
voorzien zijn van de mooiste, meest geavanceerde en doorgaans 
zeer kostbare apparatuur, meubilair, voorzieningen en de meest 
luxueuze afwerking die je maar kunt bedenken. Als stelregel wordt 
doorgaans aangehouden een bedrag van één miljoen euro per 
strekkende meter schip. En een jacht is al snel enkele tientallen 
meters lang, tot zelfs meer dan 100 meter. Met andere woorden, ze 
vertegenwoordigen een enorme waarde.

Laveren tussen de verschillende belangen
Anders dan anders. Zo zou ik de expertises van schades aan 
jachten en aanbouwschades willen typeren. Weliswaar wijkt de 
schadeoorzaak niet wezenlijk af van die van andere maritieme 
schades, maar het verschil zit ‘m vooral in de omgang met de 
betrokken partijen. Een binnenvaartschip of een zeeschip wordt 
in het algemeen gekenmerkt door een bedrijfsmatige functie. Een 
motor- of zeiljacht daarentegen is bedoeld voor recreatie. 
Voor een eigenaar van een jacht is ‘zijn’ schip dus vaak pure 
emotie, een reputatie en iets om je mee te kunnen onderscheiden 
van anderen. Niemand vindt het leuk een schade aan zijn schip 
te hebben en al helemaal niet als je er nog geen meter mee 
hebt gevaren. Mede daardoor hangt er vaak een zweem van 
geheimzinnigheid rond dit soort schades en zullen betrokken 
partijen hiermee niet graag te koop lopen. Dat maakt de begeleiding 
van de schade en de onderhandelingen met betrokken partijen – 
eigenaar, werf en/of de verzekeraar(s) – tot een lastige, maar ook 
interessante opdracht.

Neem bijvoorbeeld een aanbouwschade. De belangen zijn groot en 
de vertegenwoordigers van de eigenaren, die de opbouw van het 
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Een zaak om niet te vergeten: een nieuw revolutionair model boegschroef

Elke expert heeft ‘een schade van zijn leven’, een case die hem of haar om wat voor reden dan ook door de jaren heen is 
bijgebleven. Rob Voskamp hoeft niet lang na te denken over de vraag welke dat voor hem is. “Het betrof een frequenter, bij 
meerdere werven geconstateerd euvel aan een destijds nieuw en vrij revolutionair model boegschroef, die niet helemaal waterdicht 
bleek te zijn. Ondanks veelvuldig onderzoek hiernaar had niemand nog een vinger kunnen krijgen achter de oorzaak. Ik werd 
door de leverancier gevraagd een nieuwe poging te wagen. Samen met deskundigen van het bedrijf hebben we de tekeningen 
uitgebreid bestudeerd en zijn meerdere keren naar Italië afgereisd, naar de fabriek waar de boegschroeven werden gemaakt.”

Hij vervolgt: “Ook wij konden aanvankelijk de oorzaak niet achterhalen totdat we besloten hadden om de boegschroef zelf te 
bouwen en om de nacht in de fabriek door te brengen om een bepaald proces in de afwerking nauwlettend te monitoren. Daarbij 
kwamen we er achter dat de hitte van de vloeibaar gemaakte hars de kunststof behuizing deed vervormen en er dus water naar 
binnen kon sijpelen. Dat was nooit ontdekt omdat de verharding in de avond en nacht plaatsvond en dus niemand meer in 
de fabriek aanwezig was om dat te kunnen constateren. Bovendien was de hars in de ochtend uitgehard en konden eventuele 
vervormingen in de behuizing niet meer ontdekt worden. Dat je als techneut erin slaagt de schadeoorzaak te achterhalen en een 
oplossing voor het probleem kunt aandragen, geeft vakmatig natuurlijk voldoening. Ik ben er zes maanden mee bezig geweest. Al 
was de opdrachtgever er uiteraard minder blij mee, omdat de reeds op de markt zijnde modellen in feite niet goed waren, met alle 
financiële consequenties van dien. Inmiddels heeft een ander bedrijf een soort gelijk product in de markt gebracht, zodat van dit 
revolutionaire model boegschroef, gebaseerd op het ‘zweeftrein’-principe, een goede, waterdichte versie op de markt is.” 

schip na voltooiing van het casco – doorgaans meer dan een 
jaar lang – ter plekke op de werf monitoren, stellen zich soms 
hard en veeleisend op. Het is – om in scheepvaarttermen te 
blijven – laveren tussen de belangen van een ieder. Daarbij is het 
telkens weer de uitdaging om een oplossing te vinden die zowel 
acceptabel is voor de eigenaar/verzekerde, de verzekeraars als 
voor de werf. 

Uiteraard vraagt mijn werk als schade-expert in de eerste plaats 
om technische kennis van schepen, machines en de manier 
van werken in havens en aan boord van schepen. Maar er 
wordt vandaag de dag veel meer van je verlangd dan alleen 
het vaststellen van een schadebedrag, zeker door werven. Zo 
verwacht men dat je constructief meedenkt over praktische 
oplossingen voor de ontstane situatie. Dat betekent onder meer 
dat je meer out-of-the-box moet denken.

Trends
Een van de trends in de jachtbouw is dat het aantal schades lijkt 
af te nemen, onder meer als gevolg van de hogere eigen risico’s 
en de toenemende aandacht voor preventie en riskmanagement. 
Aan de andere kant worden, mede door de groeiende 
financiële belangen die ermee gemoeid zijn, schadeclaims 
complexer en tijdrovender. Een andere ontwikkeling is meer 
van bouwtechnische aard. In het streven naar innovatie 
en onderscheidend vermogen zoeken scheepseigenaren 
steeds naar nieuwe opties, zeker omdat er op het gebied van 
scheepslengte, motorvermogen en interieur nagenoeg geen 
verbetering meer valt te behalen. Zij zoeken de vernieuwing 
nu onder meer in nieuwe rompvormen en/of constructies 
waarin veel meer glas wordt verwerkt, hetgeen onmiddellijk 
consequenties heeft voor de bouwconstructie. Daarbij wordt 

meer en meer de grenzen opgezocht van wat volgens de eisen van 
de klassebureaus nog toelaatbaar is. 

En last but not least maak je in dit vak vaak om alledaagse dingen 
mee. Zo kom je heel bijzondere mensen tegen en reis je soms naar 
plekken waar je normaliter niet zo snel terecht komt. Zo moest ik 
een keer voor een werf naar Sint-Maarten in de Caribbean om een 
garantieclaim te beoordelen. Valt de schade onder de garantie of 
is deze toe te schrijven aan verkeerd gebruik door het personeel? 
De meeste jachteigenaren hebben liever geen vreemden aan boord 
en dus werd ik ontvangen met de nodige argwaan over vooral mijn 
objectiviteit. Toen ik eenmaal het vertrouwen van de schipper had 
gewonnen, werd ik uitgenodigd voor een drankje aan boord en 
werd ik aansluitend zelfs meegenomen met een supersnelle boot 
naar een eiland in de buurt voor een niet alledaags diner. Kortom, 
het is in mijn werk zeker niet altijd glitter & glamour, maar om een 
keer zo’n exotisch uitstapje mee te mogen maken, is natuurlijk niet 
echt vervelend….
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Informatieve en geanimeerde NLE High-tea in teken van thema 
‘Veranderingen kleuren de toekomst’

NLE HOUDT WARM PLEIDOOI VOOR NOG MEER 
SAMENWERKING IN LETSELBRANCHE

‘Veranderingen kleuren de toekomst’. Zo luidde de titel van de ‘High tea-bijeenkomst’ die de NLE, branchevereniging 
voor de belangenbehartigers in de letselschadesector. NLE-voorzitter Rini Withagen greep de bijeenkomst aan om 
een warm pleidooi te houden voor nóg meer samenwerking in de letselbranche. “Veranderingen in de samenleving, in 
de wet- en regelgeving/jurisprudentie, bij de consument maar ook die in het letsellandschap en ons vak, vragen om 
samenwerking. Een harmonieuze schaderegeling in het belang van het slachtoffer moet centraal staan. Dat kunnen 
we niet alleen. Letselschaderegeling is een samenwerkingsproces tussen belangenbehartigers, verzekeraars en andere 
bloedgroepen. Ook al zijn er soms verschillen van mening, in het belang van slachtoffers zullen we samen moeten 
werken. Ook daaraan leveren we als NLE graag een bijdrage. Niet via de media, zoals recentelijk bij de discussie over 
de buitengerechtelijke kosten (BGK) en ook niet op dossierniveau, maar in constructieve periodieke onderhandelingen 
op brancheniveau tussen PIV en NLE. Nogmaals, samenwerken met stakeholders is in het belang van de slachtoffers, 
dus daar moeten we ons voor blijven inzetten.”

Withagen benadrukte in zijn inleiding dat de letselschadebranche 
continu in beweging is. “Het landschap verandert, organisaties 
en bedrijven verdwijnen en nieuwe doen hun intrede. Ook het 
letselschadevak is aan verandering onderhevig, zoals door nieuwe 
ontwikkelingen als herstelgericht schaderegelen, het werken met 
één medisch adviseur en mediation. Bovendien evolueert ook de 
wet- en regelgeving en jurisprudentie. Denk aan de toegenomen 
aandacht voor smartengeld, het wetsvoorstel Affectieschade en de 
discussie over het aansprakelijkheidsstelsel, aangejaagd door de 
veel genoemde komst van de zelfrijdende auto.” 

Volgens de NLE-voorzitter veranderen regelmatig inzichten en 
opvattingen over hoe letselschaderegeling optimaal kan worden 
ingericht. “Van letselschadeprofessionals wordt verwacht dat ze 
mee veranderen. Dat is niet eenvoudig maar wel nodig om ons 
werk te verbeteren. Daarom kijken we als NLE continu vooruit: 
welke bewegingen zien we in de branche en wat betekenen deze 
voor onze achterban? Als NLE kunnen wij daarbij uiteraard niet 
stilzitten. We houden branche-ontwikkelingen in de gaten en 
debatteren daarover. Door een bijdrage te leveren aan actuele 
ontwikkelingen zorgen we er als NLE voor dat we samen met 
de NLE-leden klaar zijn voor de toekomst”, aldus Withagen, die 
daarbij niet zonder trots meldde dat de NLE is gegroeid en mede 
vanwege de grotere achterban zijn stem nadrukkelijker laat horen. 
“Zo spelen we als NLE een rol in diverse werkgroepen in de 
letselbranche en onderhandelen we met het PIV over het BGK-
convenant.” 
  
First Party-verzekering
Het high tea-event werd bijgewoond door een 60-tal NLE-leden 
en vertegenwoordigers van andere bij de letselschaderegeling 
betrokken professionals. Zij kregen onder leiding van dagvoorzitter 
mr. Annemiek van Reenen ten Kate (vice-voorzitter NLE) een breed 
en boeiend programma voorgeschoteld. NLE-bestuurslid Mark van 
Dijk liet de ontwikkelingen in de al decennia lopende discussie 
over de komst van een directe (verkeers)verzekering (first party-

verzekering) de revue passeren. Daarbij refereerde hij onder meer 
aan het Wetsvoorstel Verkeersongevallen uit 1997, bedoeld om 
vooral meer bescherming te bieden aan de niet-gemotoriseerde 
verkeersdeelnemers, het kort daarna gepresenteerde voorstel 
van Prof. Ton Hartlief voor een verkeersverzekering  (“in feite de 
voorloper van de first party-verzekering”) en de grootschalige  
kettingbotsing in dichte mist in Zeeland en de afwijkende 
schaderegeling op initiatief van de ZLM om de schade bij de eigen 
verzekeraar in te dienen en onder meer geen regres toe te passen.

Vervolgens stond hij uitgebreid stil bij de ontwikkelingen ten 
aanzien van de first party-verzekering aan de zijde van de 
verzekeraars en met name de toekomstvisie van het Verbond van 
Verzekeraars hieromtrent: “… Het Verbond ziet deze verzekering 
als een goede mogelijkheid om klantgerichter en efficiënter te 
werken én om de alsmaar stijgende schadelast beheersbaar en 
daarmee ook betaalbaar te houden….” en “…Om de verzekering 
betaalbaar te houden zullen beperkingen in de te vergoeden 

c la ims
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schadeposten en een maximering van de omvang noodzakelijk 
zijn …”.  In een reactie hierop benadrukte hij de kritische houding 
van de NLE jegens de opstelling van verzekeraars op dit punt. 
Deze zien volgens de NLE in een dergelijke polis niet alleen een 
goede mogelijkheid om klantgericht en efficiënter te werken 
maar ook om de stijgende schadelast beheersbaar en daarmee 
betaalbaar te houden, bijvoorbeeld door beperkingen in de te 
vergoeden schadeposten en een maximering van de omvang.  “De 
polisvoorwaarden zijn verworden tot de spelregels en er zijn grote 
verschillen in polisvoorwaarden. Bovendien wordt de kennis en 
keuzevrijheid van de consument hierbij overgewaardeerd”, aldus 
van Dijk, die verzekeraars oproep ruime dekkingen op te nemen in 
hun SVI (inzittenden) -verzekeringen, ook met het oog op eventuele 
imagoschade.

De Letselschade Raad
Ook drs. Deborah Lauria, directeur van De Letselschade Raad, 
benadrukte in haar verhaal het belang van samenwerking en 
verbinding in de letselschaderegelingsmarkt. Die kernwaarden 
nemen volgens haar een prominente plaats in het ‘Strategisch plan 
2016-2019 ‘van de Raad in, naast betrokkenheid, objectiviteit, 
neutraliteit en kwaliteit. In haar presentatie belichtte zij niet alleen 
de werkzaamheden en de rol van de Raad in het brede speelveld 
van de letselschadebranche waarin ene groot aantal partijen en 
organisaties actief zijn, maar ging zij ook in op de missie van 
de Letselschade Raad, het strategisch plan 2016-2019 van de 
Raad en de financiering ervan. “De Letselschade Raad wil de 
helderheid en effectiviteit in de afhandeling van personenschade/
letselschade vergroten. Daarom wordt gestreefd naar een betere 
en meer persoonlijke bejegening van mensen met letselschade, 
alsmede een kwalitatief van het proces ter afwikkeling van de 
schaderegeling”, zo verwoordde zij de missie van haar organisatie. 

Over de visie van de organisatie, verwoord in het reeds genoemde 
‘Strategisch plan 2016-2019’ zei zijn: “De Letselschade Raad is 
een brede netwerkorganisatie van professionele organisaties die 
mensen met letselschade (slachtoffers en patiënten) centraal 
stellen en die naast een goede klantbehandeling een kwalitatief 
hoogstaand proces van herstel en schaderegeling bevorderen. 
Geschoeid op krachtige regelgeving dragen de samenwerkende 
organisaties zorg voor zelfregulering in de markt van letselschade 
en in de wereld van de zorg. Daarbij zorgen partijen voor een 

groot oplossend vermogen”, aldus Lauria, die als doelstellingen 
van de Raad onder meer noemde bevordering van een reële 
schadevergoeding aan gedupeerden, deskundigheid in de 
branche, een voortvarende effectieve en vooral ook harmonieuze 
schaderegeling en bevordering van de samenwerking tussen 
de professionele organisaties in de letselschadebranche. Tot 
slot stond zij stil bij de recente benoeming van Tjibbe Joustra 
tot voorzitter van de Letselschade Raad en recente komst van 
één Register Letselschade als gevolg van de fusie van DLR met 
de Stichting Keurmerk Letselschade (SKL) en de voordelen 
daarvan voor alle betrokken partijen: “Door de komst van het 
nieuwe register ontstaat er één overkoepelend register voor 
professionele letselschadedienstverleners. “Daarmee wordt het 
voor mensen met letselschade gemakkelijker om gekwalificeerde 
dienstverleners te vinden. Bovendien beoogt de samenvoeging ook 
kwaliteitsverbetering en innovatie.”

Verleden, heden, toekomst 
‘Verleden, heden toekomst’. Zo luidde de titel van de bijdrage van 
Henk den Hollander, directeur Assuraad Advocaten. Hij begin zijn 
presentatie met een drietal ‘tegeltjes’-wijsheden: ‘Verleden heb je, 
toekomst moet je maken’,  ‘Zij die zich het verleden niet herinneren 
zijn gedoemd dat te herhalen’ en ‘Vroeger toen alles slechter was, 
was alles beter’. Met die laatste doelde hij gekscherenderwijs op 
de kritiek die in de markt geregeld wordt geuit op aspecten binnen 
de letselschaderegeling die in de ogen van velen voor verbetering 
vatbaar, maar waarbij in zijn ogen uit het oog wordt verloren dat de 
letselschadebranche door de jaren heen juist een aanmerkelijke 
kwaliteitsverbetering heeft doorgemaakt. “Wie het heden beoordeelt 
moet over voldoende verleden beschikken”, aldus ‘tegeltjeswijsheid’ 
nummer vier.

Den Hollander benadrukte dan ook dat het bij de regeling van 
letselschades vroeger geenszins beter was, maar juist slechter in 
vergelijking met de huidige situatie. Hij zette zijn standpunt kracht 
bij door op een groot aantal veranderingen – lees verbeteringen 
-  te wijzen die in de loop der jaren zijn doorgevoerd.  Hij noemde 
daarbij onder meer de komst van tal van richtlijnen, keurmerken 
en gedragscodes (w.o de GBL), de PIB BGK (buitengerechte 
kosten) overeenkomst en de komst van De Letselschade Raad. 
“Verbeteringen zijn er ook gerealiseerd in een vermindering van het 
aantal langlopende dossiers, een betere klachtbehandeling en een 
beter (werk)klimaat tussen betrokken marktpartijen met ieder hun 
eigen – en soms tegengestelde – belangen. Al die zaken hebben 
geleid tot een beter klimaat in de letselbranche, al is het wel zaak 
het verbeterde klimaat bestendig te houden”, aldus de directeur 
van Assuraad Advocaten, die zijn gehoor onder meer wees op het 
gebruik van slachtofferprofielen om  daarmeede dienstverlening 
beter op slachtoffers af te kunnen stemmen.  Geheel in stijl sloot 
hij zijn verhaal andermaal af met een ‘tegeltjes-wijsheid’. “De beste 
manier om de toekomst te voorspellen is deze zelf te creëren.”

Immateriële schade
Mr. Yorick Boendermaker (Boendermaker Letselschade 
Advocatuur) ging in op de recente uitspraak van de Rechtbank 
Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2017:715) met betrekking 
tot vergoeding van immateriële schade aan gedupeerden van de 
aardbevingsschade in Groningen, een rechtszaak waarbij hij bij een 

De sprekers van het NLE High Tea Event: v.l.n.r. dagvoorzitter mr. Annemiek 
van Reenen ten Kate, Yorick Boendermaker, Deborah Lauria, Jeroen 
Kemperman, Mark van Dijk, Henk den Hollander en Rini Withagen.
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vorige werkgever betrokken is geweest.  Hij spreekt in meerdere 
opzichten van een bijzondere uitspraak, die gevolgen heeft voor de 
letselschadepraktijk en de betrokken partijen “Hierbij is namelijk 
ernstige schending van het fundamenteel persoonlijkheidsrecht 
als grond voor schadevergoeding toegewezen.” Daarbij verwees hij 
met name op de passage in de uitspraak ‘r.o. 4.4.1’, waarin wordt 
gesteld ‘…Als gevolg van de constante dreiging van aardbevingen 
hebben zij angst, zorgen, ergernis, overlast onbehagen en in 
sommige gevallen lichamelijke en (ernstige) psychische klachten 
en zijn zij in hun woongenot aangetast. Veel inwoners leven 
(voortdurend) in angst: wanneer komt de volgende beving?...’

Hij legde deze uitspraak vervolgens neer naast Artikel 6:106 
BW: ‘Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft 
de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen 
schadevergoeding, indien hij/zij lichamelijk letsel heeft opgelopen, 
in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn 
persoon is aangetast.’.  Met het oog op het laatstgenoemde punt 
zei Boendermaker dat de lat voor toekenning van immateriële 
schadevergoeding volgens de wetgever hoog ligt, dient er sprake 
te zijn van een in de psychiatrie en/of moet er sprake zijn van een 
ernstige schending van het fundamenteel persoonlijkheidsrecht.  
“In de aardbevingskwestie heeft de rechtbank geoordeeld dat 
er sprake is van een ernstige inbreuk op een fundamenteel 
persoonlijkheidsrecht, dat er toe heeft geleid dat ook zonder 
geestelijk letsel sprake is van aantasting van de persoon op 
andere wijze. (r.o. 4.4.7.)”, aldus de letselschadeadvocaat, 
volgens wie deze uitspraak een grote impact kan hebben op 
de letselschadepraktijk, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe 
massaclaims en meer aandacht voor smartengeld. Hij zei te hopen 
dat er in de rechtspraak meer aandacht komt voor de gevolgen 
van schending van het persoonlijkheidsrecht in relatie tot een 
aanspraak op vergoeding van smartengeld.

Briljante businessmodellen
Slotspreker Jeroen Kemperman, senior manager strategy & 
business development bij Achmea/Zilveren Kruis, vertelde over 
briljante businessmodellen uit het verleden, heden en voor de 
toekomst van schadeverzekeringen. “In het verleden zijn vaker 
onoplosbaar geachte vraagstukken opgelost door innovatie. 
Disruptieve innovatie komt uit onverwachte hoek en begint vaak 
inferieur”, aldus Kemperman, die zijn verhaal lardeerde met 
enkele aansprekende voorbeelden. “Zo heeft in de landbouw 
de mechanisering en de automatisering geleid tot de gewenste 
hogere opbrengst per hectare met bovendien minder middelen 
en is in de industrie de verwachte werkloosheid uitgebleven. En 
in de financiële dienstverlening heeft innovatie vereenvoudigde 
en effectievere bedrijfsprocessen en minder handmatige 
werkzaamheden met zich meegebracht en last but not least via de 
komst van internet toegang tot relevante data. 

Hij noemde vervolgens drie overkoepelende kenmerken van 
‘briljante businessmodellen’: ze worden gedreven door visie en 
positionering, volharden alle in hun businessmodel en leveren 
waardecreatie  met alle partijen. “En dat alles materialiseert zich 
vervolgens in drie lessen: Zingeving en verantwoordelijkheid 
vanuit maatschappelijke rol, vertrouwen bij klanten en organisatie 
doordat mensen begrijpen wat ze doen en elkaar versterkende 
rollen van stakeholders op het niveau van herkenbare groepen”, 
aldus Kemperman, die aansluitend kort drie voorbeelden van 
succesvolle businessmodellen in de financiële sector belichtte: 
verzekeringsmarkt Lloyd’s, verzekeraar AIG en bank Credit Suisse. 
Ook noemde hij Interpolis als voorbeeld van een succesvolle (her)
positionering. “Om het vertrouwen van de consument te (her)
winnen werd er gekozen voor transparantie (‘Glashelder’) en hoefde 
er bij schade onder meer geen bonnetjes te worden ingeleverd. 
Door de verantwoordelijkheid bij de verzekerden neer te leggen 
bleef de verwachte toename van de schade uit. Sterker nog, deze 
liep terug.”

c la ims

http://www.polygongroup.com/nl-NL/
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Branchegroep Motorvoeruigen Zwaar Materieel organiseerde Carrouselbijeenkomst  

NIVRE REGISTER-EXPERTS ERVAREN WERKING 
AUTOMATISCH NOODREMSYSTEEM BIJ 

POLITIEACADEMIE LELYSTAD 
Hoe werkt een automatisch noodremsysteem als een tankwagen de bocht te scherp neemt of daarbij te hard rijdt? Enkele 
tientallen NIVRE Register-Experts hebben dat op 6 juni jl. zelf kunnen ervaren tijdens een bijzondere PE-bijeenkomst, 
die op het terrein van de Politieacademie in Lelystad was georganiseerd door de branche Motorvoertuigen, specialisme 
ZM&T (Zwaar Materieel en Techniek). Gezeten in de cabine van een door Wilco van Es (Zeker & Vast Transport Support) 
bestuurde tankwagen met anti-kantelzijwielen reden zij twee korte rondjes over het oefenterrein en maakten zij twee 
ingrepen mee van het automatische noodremsysteem mee. Aansluitend konden zij na afloop het effect bekijken aan 
banden en ‘strepen’ op het asfalt. Ook de geur van het geschroeide rubber van de banden was goed waar te nemen.

Schades aan de uitlaatdemper door vervuiling of een aanrijding 
waren mede vanwege de geldende wet- en regelgeving vaak al 
een kostbare aangelegenheid, door de complexere Euro 6/OBD-
regelgeving geldt dat volgens Van Erp in versterkte  mate. Ook 
maakt de aangescherpte regelgeving het voor bijvoorbeeld schade-
experts nog lastiger om schades te beoordelen en om te kijken in 
hoeverre het beschadigde reparabel is of dat het noodzakelijk is 
om de roetfilter/uitlaatdemper te vervangen. Van Erp gaf zijn gehoor 
aan het slot van zijn presentatie nog enkele waarschuwingen 
mee met betrekking tot regeneratie. Ten aanzien van een 
passieve (automatische) regeneratie zei hij dat bij voldoende 
hoge temperatuur en NO2 het roet passief zal verbanden en dat 
het roetlevel gemeten/bepaald wordt met behulp van een delta 
druksensor en rekenmodel. “Indien een passieve regeneratie niet 
toereikend is, dient gekozen te worden voor een actieve (mobiele 
automatische) regeneratie. Deze wordt meestal uitgevoerd tijdens 
het rijen waarbij brandstof wordt geïnjecteerd  om de DPF op te 
warme en het roet te verbranden tijdens het rijden. In het geval 
dat de automatische regeneratie niet kan plaatsvinden (bijv. 
onderbroken door chauffeur)  kan er een actieve (stationaire) 
regeneratie worden uitgevoerd. Deze kan worden onderbroken of 
handmatig worden opgestart met de dashboardschakelaars.”

Automatisch noodremsysteem
Na eerst de verschillende richtlijnen voor noodremsystemen 
te hebben belicht informeerde Bert van de Ridder (MAN) de 
aanwezige NIVRE Register-Experts over de werking van de 
actieve veiligheidssystemen bij trucks van dit merk, waarvan de 

De live-demonstratie vormde het enige praktische onderdeel 
van een zogeheten carrouselbijeenkomst, waarbij de NIVRE 
Register-Experts in kleine groepen van maximaal tien personen 
in totaal vijf sessies bijwoonden. Een van de vier theoretische 
programma-onderdelen werd gegeven door Henk Klock (WABCO), 
teamleider Trailer & Off-Highway. Hij praatte de deelnemers 
bij over de ontwikkeling en werking van de  oplegger rem- en 
veiligheidssystemen, waaronder de verplichte Roll Stability Support 
(RSS) voor nieuwe opleggers. Ook informeerde hij hen  over de 
nieuwe bedrijfsdatarecorder ODR, die de bedrijfsgegevens van het 
remsysteem registreert en opslaat.  Het gaat hierbij onder meer om 
de kilometerstand en draaiuren, de aslast t.a.v. de afgelegde weg, 
het aantal ritten met 10% overbelading, het aantal remmingen, 
het aantal (ABS en RSS) ingrepen met bijbehorend profiel en 
informatie over remblokkenslijtage.

Klock: “Geen voertuigfabrikant, expedtiteur of trailerverhuurder weet 
hoe zijn voertuigen in de dagelijkse praktijk worden behandeld. 
Regelmatig moeten reclamatie- of reparatiekosten op grond van 
overbelasting van het voertuig worden gedragen. Het zoeken 
naar de oorzaak van voertuigschades of verhoogde slijtage was 
tot nu toe te vergelijken met het kijken in een glazen bol. Met de 
bedrijfsdatarecorder ODR kan nu worden vastgesteld hoe het 
getrokken voertuig is ingezet, kan de voertuigbelasting worden 
bepaald en kunnen claims beter worden beoordeeld. Ook kan 
op grond hiervan worden gezien in hoeverre nascholing van de 
chauffeur wenselijk is.”  
 
Euro 6/OBD Regelgeving
In een technisch verhaal vertelde Koen van Erp  (Daf Trucks 
Service Training) over de nieuwe Euro 6/OBD regelgeving. Met zijn 
inleiding beoogde hij door zelfwerkzaamheid van de deelnemers in 
werkgroepen oplossingen te laten vinden bij de behandelde cases.  
Daarbij behandelde hij  onder meer praktische onderwerpen als 
actieve en passieve fouten in de regelelektronica, het analyseren 
van data tijdens de regeneratie van het roetfilter, de invloed en 
van AdBlue(manipulatie)  en het analyseren ervan, het onderhoud 
en reparatiemogelijkheden van uitlaatsystemen na storingen én 
schades en het analyseren van foutcodes na een kantelongeval, 
bijvoorbeeld een olieadrukalarm.
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technische uitvoering zowel bij MAN als veel andere fabrikanten 
veel verder gaat dan de minimum wettelijke eisen, met name wat 
de herkenning van stilstaande objecten betreft. “De essentie van 
het EBA systeem is dat  de chauffeur gewaarschuwd wordt  en 
als  hij geen reactie geeft het systeem als NOOD-remsysteem 
ingrijpt.” Als voorwaarden voor een automatische ingreep stelde 
hij dat het eigen voertuig geen scherpe bocht maakt, de snelheid 
hoger is dan 15 km/uur, niet remt en evenmin richting aangeeft. 
Verder dient het zich voor hem bevindende obstakel permanent 
aanwezig te zijn, relevant zijn, zich op dezelfde rijstrook  bevinden 
en zich in voorwaartse richting te bevinden of stilstaan. Individuele 
voetgangers of dieren worden niet gedetecteerd, objecten buiten 
het detectiegebied, met een klein/smal reflectievlak en objecten die 
niet voor het voertuig rijden evenmin 

Van de Ridder vertelde dat bij de veiligheidssystemen van MAN 
Trucks de focus ligt op het voorkomen van veel voorkomende 
ongevaltypen: kop-staart botsingen, botsingen op achterkant en 
ongevallen doordat de chauffeur niet oplet. Hij benadrukte dat 
de chauffeur altijd de controle behoudt en degene is die moet 
reageren als de situatie daarom vraagt. Signalen kunnen visueel 
zijn (knipperende lichten, waarschuwing via tekst in display), 
en gevoel: reduceren van het motorvermogen). Ook meldde 
hij dat het systeem  zichzelf afzet als het functioneren niet 
zeker kan worden gesteld. In dat geval krijgt de chauffeur een 
signaal op zijn display. Zodra de omstandigheden dat toestaan 
wordt het systeem weer automatisch aangezet. Een andere 
doelstelling van het noodremsysteem is volgens Van de Ridder het 
minimaliseren van incorrecte waarschuwingen. “Het inzetten  van 
een noodberemming door een valse waarschuwing kan leiden 
tot gevaarlijke verkeerssituaties. Bovendien kunnen frequent 
voorkomende valse alarmeringen geregeld zorgen voor irritaties 

bij chauffeurs met als gevolg dat dan vaak het automatische 
noodremsysteem wordt uitgezet, met alle risico’s van dien.” 

Tachograaf
Gerard van den Broek (ITAS Tachograaf Analyse) liet zien welke 
relevante informatie allemaal boven water gehaald kan worden 
bij het uitlezen en analyseren van de tachograaf. En dat is meer 
dan menigeen vooraf dacht dat mogelijk was. Gelardeerd met 
voorbeelden liet hij zien  dat uit de Digitale tachograaf data 
belangrijke informatie is te halen met betrekking tot de toedracht 
van onder meer eenzijdige ongevallen, kop-staart botsingen, het 
kantelen van voertuigen, het scharen van vrachtwagencombinaties, 
het wel of niet verplaatsen van het voertuig (reed de truck achteruit 
of zijn achterligger naar voren?) en de oorzaak van ladingschade. 
“De nauwkeurigheid van de digitale analyse is in tijd per seconde 
en in snelheid per kilometer mogelijk; afstanden zijn in meters 
nauwkeurig.” 

Hiermee kunnen volgens hem drie soorten risicoanalyses worden 
gemaakt: een rijstijlanalyse van de chauffeur (op Co2/brandstof-
verbruik, onderhoudskosten en schade(preventief) rijden, 
ongevalanalyse (laatste remvertraging, reed voertuig tijdens ongeval 
of stond het stil?,  belading/voertuigschade), en routebepaling 
(loslocatie vaststellen,d oor acceleratietijden en afstanden te meten). 
Op basis van de uitkomsten kunnen vervolgens adviezen worden 
verstrekt  ten aanzien van maatregelen ter verbetering. 

Van den Broek wees vervolgens op enkele randvoorwaarden. 
“De download dient indien mogelijk direct na het incident uit 
de tachograaf te worden (laten) gemaakt.  Indien het voertuig 
na ongeval/schade de route kan vervolgen dient de download 
altijd binnen een week worden gemaakt. Gegevens die in de 
downloadtool minimaal moeten worden meegenomen zijn 
‘activiteiten’, ‘ gedetailleerde snelheid’, ‘ gebeurtenissen en fouten’ 
en ‘technische gegevens’. Aan een bestand zonder snelheid 
hebben we niets!”,aldus de ITAS-directeur, die benadrukte dat 
voor een adequate analyse de gegevens van de chauffeurskaart 
onvoldoende zijn. “Daarop zijn immers alleen de rij-, rust-, werk- en 
beschikbaarheidstijden opgeslagen.” 


