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Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. 
Het zijn al geruime tijd  ‘hot topics’ in ondernemingsland. Ook 
in verzekeringsland staan deze zaken hoog op de agenda en 
zijn bij marktpartijen tal van commissies en werkgroepen in het 
leven geroepen om nadrukkelijker invulling te gaan geven aan de 
woorden ‘maatschappelijk’ en ‘duurzaam’. Ook in het beleidsplan 
van het Verbond van Verzekeraars voor de periode 2016-2018 met 
als titel ‘Een gezonde sector, betrokken bij de klant. Maatschappelijk 
en Ondernemend in 2017’ vormen deze begrippen belangrijke 
pijlers.

Enerzijds natuurlijk een goede zaak; niet alleen omdat ons 
aller klant, de consument, daar steeds meer waarde aan lijkt te 
hechten,  maar vooral ook omdat het goed is voor de samenleving. 
Anderzijds heeft het voor mij iets merkwaardigs. Van duurzaam en 
maatschappelijk wordt nu iets bijzonders gemaakt, iets waarmee 
je je kunt onderscheiden van de concurrentie. Terwijl het eigenlijk 
normaal zou moeten zijn, standaard in ons aller DNA moeten zitten 
en dus het uitgangspunt zou moeten zijn van ieders activiteiten. 

Omdat dit dus kennelijk niet het geval is, is het op zich goed dat er 
binnen de branche initiatieven worden ontplooid om duurzaamheid 
te bevorderen. Zoals de Stichting Duurzaam Repareren met het 
keurmerk Duurzaam Herstel en de Rob Insinger Duurzaamheid 
Award als aanmoedigingsprijs voor het duurzaam laten herstellen 
van schades. 

In Rotterdam kennen ze het ‘begrip: ‘Geen woorden maar 
daden’, iets wat kennelijk op het gebied van duurzaamheid in 
verzekeringsland echter nog geen massale navolging kent. Zo wordt 
het Duurzaam Herstel-initiatief momenteel slechts ondersteund 
door drie verzekeraars: Aegon, a.s.r en Unigarant. Tijdens de 
uitreiking van de Duurzaamheid Award stelde bestuursvoorzitter 
Harry Filon nadrukkelijk dat ‘Duurzaam Herstel nog meer draagvlak 
en volume nodig heeft’. Gesprekken die hij heeft gevoerd met 
andere verzekeraars hebben tot dusver nog niet geleid tot de 
gewenste aansluiting. Hoewel in de PR- en publiciteitsuitingen 
massaal wordt uitgedragen dat men duurzaamheid en MVO ‘hoog 
in het vaandel heeft ‘staan.  

Wie regelmatig zijn oor te luisteren legt bij de uitvoerders 
in schaderegelingsland - experts, reconditioneerder en 
schadeherstellers - is wellicht minder verbaasd. Als kan worden 
gekozen tussen een ‘duurzame hersteller’ of een goedkopere 
uitvoerder die niet of minder zorgvuldig met het milieu omgaat, wie 
krijgt dan de opdracht? Ik denk dat u zelf het antwoord wel weet.          

Duurzaam en 
maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen   
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Nieuwe kredietverzekeraar Mercury Trade Credit richt zich via het intermediair primair 
op het Nederlandse midden- en grootbedrijf

WE WILLEN HET VERTROUWEN VAN DE MARKT IN 
KREDIETVERZEKERINGEN WEER TERUGWINNEN

insurance

Vorig jaar werd de Nederlandse verzekeringsmarkt verrast 
door de komst van een nieuwe kredietverzekeraar: Mercury 
Trade Credit. Bijna een jaar na dato zijn initiatiefnemer 
en directeur Richard Ariëns en financieel en operationeel 
directeur Ansfried Snijders er voor de volle honderd 
procent van overtuigd dat de kredietverzekeringsmarkt 
ruimte biedt voor een nieuwe marktspeler. “Zeker voor 
een verzekeraar als wij die zich onderscheidt  in zowel 
productontwikkeling als in de service en transparantie 
naar makelaars en hun bedrijfsmatige klanten toe. Wij 
hebben lering getrokken uit onze ervaringen  met ‘de 
grote drie’. Met onze aanpak gaan we het vertrouwen van 
de markt in kredietverzekeringen terugwinnen”, benadrukt 
Ariëns

Aan zelfvertrouwen en ambitie is dan ook geen gebrek bij de 
nieuwkomer in kredietverzekeringsland. Alhoewel, nieuwkomer: 
Richard Ariëns kan bogen op bijna 20 jaar ervaring in dit 
segment – in diverse functie bij Atradius - en kent derhalve het 
‘klappen van de zweep’. Datzelfde geldt ook voor de overige 
verzekeringsmedewerkers. In hun onderkomen op de hoogste 
verdieping van het karakteristieke Groothandelsgebouw in hartje 
Rotterdam, ontvouwt hij samen met zijn collega-directeur, actuaris 
Ansfried Snijders, het ontstaan en de plannen van Mercury Trade 
Credit. 

De kredietverzekeraar opereert met inmiddels acht medewerkers 
(van wie vijf underwriters) als coverholder van Lloyd’s, wat 
resulteert in een AA-beoordeling van ratingbureau Fitch. Daarbij 
richt het zich primair op Nederlandse ondernemingen in het 
midden- en grootbedrijf en werkt de verzekeraar uitsluitend samen 
met makelaars en andere intermediairbedrijven. Het bedrijf telt 
een aantal particuliere en zakelijke investeerders, onder wie 
enkele bekende namen, zowel uit de verzekeringsbranche als 
daarbuiten. Daarbij zitten onder meer Niek Hoek (ex-Delta Lloyd), 
Tom Kliphuis (VGZ), Gerard van der Stelt (ex -NCM), executive 
searcher Hans Langeveld, Marcel van der Schaaf (Brown Paper 
Company) en Diederik Dolk. Vlak voor de zomer werd bekend 
gemaakt dat Flanderijn Incasso en Gerechtsdeurwaarders een 
minderheidsbelang van 15% heeft genomen in de nieuwe 

kredietverzekeraar en dat het tevens als incassopartner optreedt 
voor klanten van Mercury. 

Voortvarende start
Ariëns en Snijders noemen de start veelbelovend. De 
kredietverzekeraar is inmiddels hard op weg de omzetgrens van 
2 miljoen euro te passeren en ziet volop expansiemogelijkheden 
voor verdere groei. “Het is in onze ogen een groeimarkt, niet in 
de laatste plaats omdat de penetratiegraad aan de lage kant is 
en het product ook richting intermediair meer aandacht behoeft, 
mede met het oog op diens zorgplicht. Bovendien zijn bedrijven 
in de afgelopen crisisperiode meer dan eens geconfronteerd met 
aanpassingen in limieten en/of voorwaarden. Daarom staan ze 
mogelijk open voor andere aanbiedingen. Zeker nu we als één van 
de weinige aanbieders een non cancelable –polis aanbieden.”
De in het kredietverzekeringsmetier gepokt en gemazelde 
Ariëns steekt zijn ongezouten mening over de manier waarop 
‘de markt’ tot dusver te werk gaat, niet onder stoelen of banken. 
“Kredietverzekeringen zijn een winstgevende tak van sport. De 
laatste jaren zijn de schadelasten laag. Je verzekert bedrijven 
tegen het risico dat hun klanten door een faillissement of andere 
redenen hun facturen niet betalen, vraagt daar premie voor en 
op het moment dat het mis dreigt te gaan, trek je de limieten in. 
Met de laatste crisis werd van de ene op de ander dag tot wel 
40% van de dekkingen ingetrokken. Dan is het niet vreemd dat 
kredietverzekeringen bij zowel intermediair als bedrijfsleven de 
naam hebben een moeilijk product te zijn waar je niet op kunt 
rekenen.”

Richard Ariëns (links) en Ansfried Snijders: “Kredietverzekeringen is een 
groeimarkt, niet in de laatste plaats omdat de penetratiegraad aan de lage kant 
is en het product ook richting intermediair meer aandacht behoeft, mede met 
het oog op diens zorgplicht.” 

De kredietverzekeringsmarkt ruimte 
biedt voor een nieuwe marktspeler
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Anders dan anders
Het vorige is volgens Snijders dan ook de reden dat Mercury 
kiest voor een andere benadering van product en markt. “We 
willen op alle fronten onderscheidend zijn: met onze producten, 
maar ook door middel van onze service aan makelaar en klant 
en een transparante in- en opstelling. ‘Modern kredietverzekeren 
met klassieke degelijkheid’, luidt Mercury’s credo. Door onze 
double A-rating bieden we onze klanten een hoge mate van 
zekerheid, gebaseerd op drie componenten: Lloyd’s , de 
internationale syndicaatverzekeraars bij wie onze verzekeringen 
worden ondergebracht – Novae, Tokio Marine en Antares – 
en de jarenlange expertise, vakkennis en ervaring van onze 
verzekeringsspecialisten.”

In de eigen brochure schrijft Mercury dat ‘…het een stevige 
betrouwbare basis als kredietverzekeraar combineert met de 
nieuwste inzichten uit de internationale kredietverzekeringswereld 
die in Nederland nog weinig gangbaar zijn….’ Een tekst die om 
een toelichting vraagt. Ariëns geeft die: “Onze propositie aan 
makelaars en hun klanten bevat elementen die anderen niet 
(willen) bieden. Zo is bij ons een zogeheten Top-up cover mogelijk, 
waarbij een deel van een limiet op een klant van de verzekerde 
kan worden verzekerd bovenop het deel dat reeds bij een andere 
verzekeraar al (gedeeltelijk) is gedekt. Anders dan gebruikelijk is 
verder dat wij kredietverzekeringen aanbieden die weliswaar via een 
internationaal syndicaat worden afgesloten maar onder Nederlands 
recht vallen, wat zeker bij schade prettig is. Bovendien zijn onze 
polissen en voorwaarden in heldere taal geschreven.”

Niet opzegbare dekking
Het meest opvallende aspect van Mercury’s kredietverzekering is 
de niet opzegbare dekking, naar eigen zeggen ‘een kleine revolutie 
in de Nederlandse kredietverzekeringsmarkt’. “In tegenstelling tot 
andere aanbieders trekken wij dus niet de paraplu in als het regent, 
maar bieden wij polissen aan met een op maat gesneden dekking 

inclusief de mogelijkheid van niet-opzegbare limieten waarbij de 
dekking gedurende de gehele afgesproken termijn niet kan worden 
aangepast.”

Het product komt uit de VS, waar sinds de crisis de ‘niet-opzegbare 
polis’ sterk in opkomst is. Ariëns: “Bij kredietverzekeringen is 
het gebruikelijk dat de verzekeraar de polis kan annuleren, wat 
vooral gebeurt in tijden van recessies. Dat is vergelijkbaar met het 
wegnemen van de paraplu op het moment dat het gaat regenen. 
Dat vinden wij niet netjes richting verzekerden; vandaar dat wij met 
de non cancelable –polis op de markt zijn gekomen. In moeilijke 
tijden lopen we dus niet weg, maar zoeken we samen met onze 
klanten naar een oplossing. Daarmee voegen wij daadwerkelijk iets 
nieuws toe.”

Ariëns denkt de niet-opzegbare kredietverzekering te kunnen 
aanbieden omdat zijn maatschappij de risico’s op een andere 
manier beoordeelt dan de traditionele partijen. “In plaats van te 
kijken naar de stand van zaken van een hele branche, kijken 
we naar de situatie bij de klant zelf en beoordelen we risico’s 
op klantspecifieke profielen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld zelf 
merken wat het betalingsgedrag is van zijn eigen afnemers. Door 
betere kennis denken we door de cyclus heen een lagere claimratio 
te hebben dan bij traditionele kredietverzekeringen.” 
 
Eén aanspreekpunt, heldere schaderegeling
Een goede polis is één, maar een goed product behelst volgens 
de beleidsbepalers van Mercury veel meer. Ariëns: “Ook qua 
service willen we ons in positieve zin onderscheiden van de overige 
aanbieders van kredietverzekeringen. Bij ons is de klant – makelaar 
én het verzekerde bedrijf – geen nummer en wordt dan ook niet als 
zodanig behandeld. Elke klant heeft bij ons dan ook zijn eigen vaste 
underwriter als contactpersoon bij wie hij/zij terecht kan met alle 
vragen. Het zijn allen vakmensen die weten wat ze doen en zelf ook 
beslissingen kunnen nemen zonder tussenkomst van een account 
manager of callcenter.“

Snijders vult aan: “Daarnaast ondersteunen we onze relaties door 
middel van één geïntegreerd IT-administratiesysteem, dat alle 
informatie en handelingen ter ondersteuning van de verzekering 
samenvallen: van informatie- en polisaanvragen tot het melden 
van schadeclaims. Prettige bijkomstigheid voor verzekerden is 
dat zij door gebruikmaking van dit systeem een groot deel van de 
beheersing van het administratieve werk zelf in de hand kunnen 
houden. Hoe meer informatie gedeeld wordt, des te efficiënter het 
kredietmanagement en des te beter de poliskosten kunnen worden 
beheerst.”

Schadeafwikkeling
Ariëns benadrukt daarnaast het belang van een goede, snelle 
schadeafwikkeling. Ook bij kredietverzekeringen geldt volgens 
hem voor verzekerden dat verzekeringen weliswaar een nuttig en 
welkom vangnet vormen voor het geval het mis gaat, maar dat er 
hen nog meer aan gelegen is om een schadeclaim te voorkomen. 
“Onze insteek is dan ook om samen met makelaar en verzekerden 

Richard Ariëns: ”Met de laatste 
crisis werd van de ene op de 
ander dag tot wel 40% van 
de dekkingen ingetrokken.  
Dan is het niet vreemd dat 
kredietverzekeringen bij zowel 
intermediair als bedrijfsleven 
de naam hebben een moeilijk 
product te zijn waar je niet op 
kunt rekenen.”

Kredietverzekeringen zijn een 
winstgevende tak van sport
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de schade en kosten zoveel mogelijk te beperken. We hebben 
daartoe een helder schema opgesteld om schades te kunnen 
voorkomen, vast te stellen en te vergoeden.” 

De claimafhandeling bestaat uit drie fases. De eerste fase 
(overdues) begint bij een dreigende schade: een factuur is binnen 
60 dagen na de vervaldatum nog niet betaald. De verzekerde is 
dan verplicht om deze via het Mercury-systeem aan te melden en 
vervolgens een leveringsstop aan de debiteur in acht te nemen, die 
vanaf dat moment ook niet meer zijn verzekerd. Als de rekening 
90 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, neemt Mercury 
de incasso over (fase 2: collection), waarbij een uitvoerende 
rol is weggelegd voor Flanderijn. “De samenwerking met deze 
incassospecialist heeft als voordeel dat we het acceptatieschade- 
en risicobeleid beter op elkaar kunnen laten aansluiten”, 
verklaart Ariëns. Heeft er na 180 dagen nog steeds geen betaling 
plaatsgevonden, dan start de claimbehandeling en het vaststellen 
van het schadebedrag (fase 3: claim). De schadeclaim wordt 
vervolgens 30 dagen na het vaststellen van de schade uitbetaald.

insurance

Ansfried Snijders: “De komende 
drie jaar denken we te kunnen 
groeien naar een omzet van 
25 à 30 miljoen euro en een 
marktaandeel van 10 tot 15%.  

We hebben lering getrokken uit onze 
ervaringen met ‘de grote drie’

Ambitieuze groeiplannen
 
Ariëns en Snijders noemen de start van Mercury Trade Credit 
veelbelovend. De kredietverzekeraar is op weg de omzetgrens van 
2 miljoen euro te passeren. Beiden zijn optimistisch gestemd over 
de voortgang en spreken de verwachting uit de komende drie jaar 
te kunnen groeien naar een omzet van 25 à 30 miljoen euro en een 
marktaandeel van 10 tot 15%. Wishfull thinking of realiteit? 

Beide directeuren zijn overtuigd van dat laatste. “In de eerste 
plaats biedt de markt voor kredietverzekeringen voldoende 
kansen, juist voor een nieuwe speler. Omdat het zoals eerder 
aangegeven een groeimarkt is, de penetratiegraad laag is en er 
ook richting intermediair het nodige zendingswerk kan worden 
bedreven. Bovendien zijn bedrijven in de afgelopen crisisperiode 
meer dan eens geconfronteerd met aanpassingen in limieten en/
of voorwaarden. Daarom staan ze mogelijk open voor andere 
aanbiedingen. Zeker nu we als één van de weinige aanbieders 
een non cancelable –polis aanbieden”, aldus Ariëns, die niet 
zegt te verwachten het totale marktaandeel bij de grote drie – 
Atradius, Euler Hermes en Coface.) weg te kunnen halen. “Een 
deel zal komen van klanten die zich al eerder van de traditionele 
kredietverzekeraars hebben afgekeerd. Wij hebben lering getrokken 
uit onze ervaringen met ‘de grote drie’ en zijn ervan overtuigd met 
onze aanpak het vertrouwen van de markt in kredietverzekeringen 
terug te winnen.”

www.polygongroup.com/nl
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Platte tekst

PAPIEREN TIJGER
De Nederlandse Bank (DNB), de toezichthouder van onze financiële instellingen, 
publiceerde in 2015 een aanpak voor een integriteitrisicoanalyse. Aanleiding was een 
beoordeling door DNB van 170 integriteitrisicoanalyses. De resultaten waren nogal 
teleurstellend, meer dan 80% van de analyses voldeden niet en ‘vele instellingen’ 
beschikten niet eens over een integriteitrisicoanalyse. Dus stelde men een stappenplan 
op ‘voor een gedegen integriteitrisicoanalyse’ en waarschuwde DNB voor ‘afvinkgedrag’.

Dit document zag ik langs komen tijdens het werken aan een 
whitepaper over integriteitsrisico’s(1). Kort geleden kwam er 
weer een document van DNB langs: ‘SIRA, een Systematische 
IntegriteitRisicoAnalyse, een concept good practice voor integrity 
risk appetite’. Doel hiervan is de leiding van een organisatie te laten 
bepalen welke risico’s nog acceptabel worden geacht en welke 
risico’s (extra) maatregelen vereisen. Het gaat bij integriteitrisico’s 
volgens DNB om risico’s zoals: ‘witwassen, terrorismefinanciering, 
corruptie, etc.’ Om de animo voor integriteitrisico’s (appetite) vast te 
stellen worden vragen gesteld als: ‘welke risico’s wilt u als financiële 
instelling accepteren?’ en ‘welke risico’s moeten vermeden of 
verkleind worden door beheersmaatregelen te treffen?’  
 
Van een controle orgaan als de DNB mag worden verwacht dat 
zij concrete handvatten aanreikt die het organisaties eenvoudiger 
maakt zich op controlerende activiteiten voor te bereiden. Zou SIRA 
helpen? Zouden in directiekamers gesprekken worden gevoerd over 
de mate waarin men trek heeft in het risico van witwassen? Voor het 
gemak neem ik maar even aan dat dit risico met name bestaat uit 
de kans dat DNB een geval van witwassen aantreft. Niet fijn voor 
het imago van de financiële instelling zo lijkt mij.  
 
Het whitepaper gaat vooral over het bespreekbaar maken van 
integriteit en is daardoor gericht op individuen, professionals. 
Daarmee kan immers gesproken worden. En dat deed ik toen ik 
een directielid van een financiële instelling tegenkwam. Beide 
hadden wij op dat moment een ‘glas in de hand’ waardoor een 
gesprek al snel is gestart. Van de gelegenheid maakte ik gebruik 
om hem te vragen naar zijn appetite voor integriteitrisico’s, die voor 
rode wijn was mij al duidelijk. Hij bleek geen idee te hebben waar ik 
het over had. Dus informeerde ik naar de SILA van zijn organisatie, 
maar ook dat was teveel gevraagd. Vervolgens probeerde ik het 
met de directe methode en vroeg hem in welke mate zij witwassen 
als risico accepteren in hun organisatie. Het antwoord was snel 
gegeven: ‘zero tolerance’. De rest van ons gesprek laat ik hier 
maar achterwege. Wat mij opviel is dat er over risico’s kan worden 
gesproken als je maar concreet bent. De details van methoden 
en de daarbij behorende begrippen staan ver af van de dagelijkse 
praktijk van iemand die een ‘business te runnen heeft’, ook al moet 
hij zich daarbij bewust zijn van de risico’s.  

 
Met het whitepaper richten de auteurs zich op het spreken over 
risico’s. Spreken heeft in de praktijk het voordeel dat concrete 
omstandigheden aan de orde kunnen komen. Je laat zien mensen 
serieus te nemen en ze te betrekken in het vinden van oplossingen 
als er vragen zijn. Wie heeft te maken met witwassen? Allereerst 
de mensen op de vloer die klanten ontvangen. De klant die wit wil 
wassen heeft daarover geen enkele integriteitvraag, neem ik maar 
even aan. Maar de medewerker moet alert zijn bij de uitvoering van 
zijn werkproces en ook hier neem ik maar aan dat in het ontwerp 
van dat proces aan de mogelijkheid van witwassen is gedacht. 
 
Het is dus voor de medewerker opletten geblazen. Regels volgen 
en alert zijn. Maar kunnen de regels in alle mogelijke situaties 
voorzien? Waar zitten voor de medewerker de valkuilen? Daar 
komt het whitepaper in beeld. Nu zal het voor een toezichthouder 
lastig zijn en tijdrovend om persoonlijke gesprekken aan te gaan 
met medewerkers. Maar dat zou de leiding van de financiële 
instelling zelf kunnen, lijkt mij. Zou een rapportage over dergelijke 
gesprekken niet een duidelijker beeld geven van de status van 
de ‘integrity risk appetite’ dan een formeel bericht dat de directie 
het acceptabel acht als 5% van de door de organisatie verwerkte 
transacties het stempel ‘witwassen’ krijgt? En is daarmee ook 
duidelijk dat het werkelijke witwassen onder deze 5% norm blijft?  
 
De vraag of de werkprocessen en andere regelingen het risico 
voldoende beperken kan het beste worden beoordeeld in een 
gesprek met ervaringsdeskundige medewerkers. Een vage 
aanduiding als ‘integrity risk appetite’, zal snel een papieren tijger 
worden en leiden tot het afvinken van een lijstje.   

Door  Cees Coumou, 
lid Genootschap voor 
Risicomanagement (GvRM ) 
gepensioneerd adviseur en opleider 
op het gebied van risicomanagement 
en continuïteitmanagement.

1. Voor het beheersen van integriteitsrisico’s is een bespreekcultuur nodig. Whitepaper Genootschap

Risks
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Rob Vis Dieperink (Corocor Technische Reconditionering)

SAMENWERKEN WORDT HET NIEUWE CONCURREREN
De enigszins cryptische uitspraak boven dit artikel is afkomstig van Rob Vis Dieperink, directeur/eigenaar van Corocor 
Technische Reconditionering BV, het in het reinigen en herstellen van machines en andere elektronica gespecialiseerde 
reconditioneringsbedrijf. “Het wordt naar mijn mening gezien de ontwikkelingen in de markt steeds lastiger om als 
bedrijf in je eentje te overleven. Ik geloof dan ook heilig in een goeie samenwerking met andere bedrijven, zowel binnen 
de reconditioneringsbranche als daarbuiten.”

Rob Vis Dieperink is een ervaren rot in de technische 
reconditionerings branche. Hij zette in 1985 zijn eerste schreden in 
dit metier van specialistische reiniging en herstel bij een bedrijf dat 
ook Corocor heette, het latere Recontec en het huidige BELFOR 
Technology. Daarna zette hij bij het toenmalige Munters (nu 
Polygon) de specialistische tak Technische Reconditionering op. In 
2011 begon hij voor zichzelf, aanvankelijk samen met Eresdé onder 
de naam Eresdé Technische Reconditionering. Sinds september 
2014 werkt hij  volledig zelfstandig onder de naam Corocor 
Technische Reconditionering, dat met 10 medewerkers aangevuld 
met een flexibele schil van een man of 20 opereert vanuit twee 
vestigingen: Heerenveen en Delfzijl. “De naam Corocor heeft voor 
mij gezien het verleden een bijzondere betekenis en die bleek nog 
vrij te zijn. Daarmee is voor mij de cirkel rond.”

Ook in het buitenland
Technische reconditionering vormt de hoofdmoot van de 
werkzaamheden van Corocor: de schoonmaak van machines 
en technische apparatuur en het behoud van apparatuur met 
waterverdringende olie, alsmede het hieruit voortvloeiende 
drogen na waterschade. Daarnaast houdt het bedrijf zich ook 
in toenemende mate bezig met data-recovery en data-erasure. 
“Dit is ongeveer 85% van omzet; de resterende omzet halen we 
uit het reguliere reconditioneringwerk: de reiniging na brand-, 
water- of blusschade, de ontvochting met drogers, het drogen van 
apparatuur in speciale droogkamers, de salvage na calamiteiten, 
de opleveringsschoonmaak, het schoonmaken van machinekamers 
in de scheepvaart en projectcoördinatie. “We worden steeds 
vaker gevraagd na een technische reconditionering de reguliere 
schoonmaak mee te nemen. Groeimogelijkheden zien we daarnaast 
in het verrichten van preventief onderhoud voor bedrijven, vooral in 
industrie, bouw en de marine- & offshore-sector.”

Driekwart van het werk haalt het technische recondtioneringsbedrijf 
uit de eigen regio: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel 
en Flevoland; 15% komt uit de rest van Nederland en 10% uit 
werkzaamheden in het buitenland, vooral Duitsland, Spanje en 
zelfs de VS. Corocor werkt vooral in opdracht van verzekeraars, 

Rob Vis Dieperink: “We worden steeds vaker ingeschakeld buiten de tender 
die een verzekeraar heeft afgesproken met een reconditioneerder door de 
schadebehandelaar of de expert. Dat heeft altijd met de gewenste kwaliteit van 
het reinigings- of herstelwerk te maken.”

Er valt prijstechnisch nog altijd meer 
te reconditioneren dan vaak wordt 

gedacht

expertisebureaus en collega-reconditioneringsbedrijven die de 
kennis van technische reconditionering ontberen. “Daarnaast 
werken we op projecten veelvuldig samen met de grote 
reconditioneerders van Nederland en worden we ook steeds vaker 
rechtstreeks ingeschakeld door bedrijven, zoals bijvoorbeeld de 
Koninklijke De Vries Scheepsbouw in het Friese Makkum bij de 
bouw van luxe schepen en de Nederlandse Spoorwegen.”

Groei ondanks lastige markt
Wie zijn oor te luister legt in de schaderegelingsbranche hoort 
constant dezelfde geluiden, zowel bij experts als reconditioneerders 
en andere schadeherstellers. Het aantal branden neemt af en 
als het wel brandt, dan laat de brandweer deze noodgedwongen 
steeds vaker gecontroleerd uitbranden, waardoor er niets te 
reinigen of te herstellen overblijft. En hoewel waterschades 
door de jaren heen een steeds groter deel van het werk van de 
reconditioneringsbedrijven vertegenwoordigen, zijn dit jaar grote 
calamiteiten als in voorgaande jaren uitgebleven. 
Toch is Vis Dieperink niet ontevreden over de bedrijfseconomische 
ontwikkeling van zijn bedrijf. “We zijn de afgelopen jaren gemiddeld 
met 5 à 10% per jaar gegroeid, zowel door toedoen van nieuw werk 
van bestaande opdrachtgever als door opdrachten van nieuwe 
opdrachtgevers. Bijvoorbeeld van bedrijven van buiten de branche, 
waaronder installateurs binnen ons netwerk.“



www.riskenbusiness.nl                      7

CLAIMS

Trends 
Wat zijn momenteel de voornaamste trends en ontwikkelingen 
in reconditioneringsland? Vis Dieperink: “Een opmerkelijke trend 
is dat wij steeds vaker buiten de tender die een verzekeraar 
heeft afgesproken met een reconditioneerder door de 
schadebehandelaar of de expert worden ingeschakeld. Dat heeft 
altijd met de gewenste kwaliteit van het reinigings- of herstelwerk te 
maken. Daarin ligt door ons specialisme, knowhow en jarenlange 
ervaring natuurlijk onze grote kracht, naast een flexibele organisatie 
met korte lijnen en een pragmatische klant- en oplossingsgerichte 
aanpak. We zoeken voor gedupeerden altijd naar een oplossing 
voor het ontstane probleem. Niet voor niets scoren we qua 
klanttevredenheid gemiddeld een 8,5.
”Een andere trend is volgens hem dat zijn bedrijf vaker de opdracht 
krijgt van een opdrachtgever om de gehele projectcoördinatie 
op zich te nemen: van het begin tot het eind. “Ook valt waar 
te nemen dat binnen verzekeraarshuizen klantgerichtheid 
en klanttevredenheid een grotere rol lijken te spelen. Men is 
meer gefocust om bij schade verzekerden goed te bedienen. 
Uiteraard een positieve ontwikkeling.” Een andere ‘modewoord’ 
vandaag de dag is maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
“Dat zit in feite van meet af aan al in onze aanpak en werkwijze, 
bijvoorbeeld in de keuze van reinigingsmiddelen en het werken 
met gescheiden afvalstromen. Desondanks hebben wij er als 
Corocor voor gekozen maatschappelijk verantwoord ondernemen 
concreet te implementeren in de missie van ons bedrijf. In 2013 
hebben wij ons aangesloten bij het ‘Koplopers-project’ in de 
gemeente Heerenveen en sindsdien is de MVO-bal gaan rollen. 

En het harde, maar duurzame werken heeft zijn erkenning 
gekregen in de ontvangst van het MVO-certificaat van de Stichting 
AssenvoorAssen”, aldus Vis Dieperink, die benadrukt vooral uit 
eigen overtuiging maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 
Aan de opdrachtgeverskant zou dit nog meer moeten indalen. 

Positief toekomstbeeld
Ondanks de al eerder genoemde schadeontwikkelingen zegt Vis 
Dieperink desgevraagd de toekomst van zowel de (technische) 
reconditioneringsbranche als van zijn eigen bedrijf positief 
tegemoet te zien. “Er zullen altijd calamiteiten blijven plaatsvinden, 
waardoor er dus ook vraag blijft naar de specifieke expertise en 
service van ons soort bedrijven. Wel zullen we alert moeten zijn 
op nieuwe ontwikkelingen en daarop volop anticiperen. En zoals 
gezegd, moeten we als reconditioneringsbedrijven ook nauwer 
moeten gaan samenwerken.”

Tot slot is het  volgens de Corocor-directeur een uitdaging om 
de bekendheid van de reconditioneringsmogelijkheden van 
machines en elektronica naar een hoger niveau te tillen. “Er valt 
prijstechnisch nog altijd meer te reconditioneren dan vaak wordt 
gedacht. En daarmee is er voor verzekeraars en andere bedrijven 
meer winst te behalen in de vorm van een lagere schadelast en 
bovendien met een hogere klanttevredenheid.”

“Ik geloof heilig in een goede samenwerking 
met andere bedrijven, zowel binnen de 
reconditioneringsbranche als daarbuiten.”

Aan opdrachtgeverskant zou 
maatschappelijk verantwoord 

ondernemen nog meer moeten indalen
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3M Nederland B.V. eerste winnaar Rob Insinger Duurzaamheid Award 

DUURZAAM HERSTEL WIL NU DOORPAKKEN 
MET DUURZAAMHEID

Na de start in 2016 wil Duurzaam Herstel, het initiatief 
van de Stichting Duurzaam Repareren, doorpakken met 
duurzaamheid in de schadeherstelbranche. Door middel 
van het creëren van nieuwe disciplines en werkgebieden 
en door te proberen een toename van het aantal 
opdrachtgevers en aansluiting van meer verzekeraars te 
realiseren. Dat maakte bestuursvoorzitter Harry Filon 
van de Stichting Duurzaam Repareren op 7 september 
jl. bekend tijdens de uitreiking van de Rob Insinger 
Award. De aanmoedigingsprijs voor ondernemers uit de 
branche met een duurzame oplossing of initiatief, die 
voor het eerst werd uitgereikt, werd gewonnen door 3M 
Nederland B.V. in Zoeterwoude voor  de ontwikkeling van 
Thinsluta Raamfolie:  een onzichtbare folie met een zeer 
hoge isolatiewaarde en grote besparingen op stook- en 
aircokosten.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar kwam de schadeherstel- 
en verzekeringsbranche in Kijkduin bijeen voor een geanimeerde 
‘End of the Summer BBQ’ van Duurzaam Herstel. Een 50-tal 
branchegenoten was naar het Kijkduinse strand gekomen om 
in het rumoerige Habana Beach Hotel een vol, maar interessant 
programma bij te wonen.

Voortgang
In zijn welkomstwoord stond bestuursvoorzitter Harry Filon 
onder meer stil bij zowel de voortgang van de activiteiten van het 
keurmerk Duurzaam Herstel als bij de plannen voor de (nabije)
toekomst. Op dit moment komen voor certificatie voor het 
keurmerk in aanmerking interieurherstellers en bouw-, elektronica-, 
glasherstel- en reconditioneringsbedrijven. Terugkijkend op het 

afgelopen jaar vertelde Filon dat er een aantal nieuwe disciplines 
zijn toegevoegd, waaronder schilders- en vloerspecialisten. 
“Hierdoor is het aantal bedrijven dat het keurmerklabel ‘Duurzaam 
Repareren’ voert verder toegenomen.” 

Verder zei hij goed te spreken te zijn over het feit dat er, in 
samenspraak met marktpartijen en de auditors, is gewerkt aan 
de verdere optimalisering van het eisenpakket. “Bij de start zijn 
die eisen weliswaar goed doordacht opgesteld, maar wel van 
achter het bureau. Door de ervaringen mee te nemen van de 
deelnemende bedrijven, opdrachtgevers en auditors uit de dagelijks 
praktijk hebben we de eisen verder kunnen verbeteren. Dat is 
een belangrijk winstpunt.” Op basis van de gestelde eisen worden 
bedrijven getoetst op een set aan technische en organisatorische 
duurzaamheidseisen, zoals het gebruik van milieuvriendelijke 
middelen, minder energieverbruik, juiste verwerking van afval, 
hergebruik van materialen, de zorg voor duurzame inzetbaarheid 
van de medewerkers, recycling enzovoort. Daarnaast zijn er ook 
nog specifieke eisen per soort bedrijf. 

Meer participatie vanuit de markt
Minder tevreden zei Filon te zijn over de deelnamebereidheid 
van verzekeraars. Tot dusver is de participatie beperkt tot een 
drietal maatschappijen: Aegon, a.s.r. en Unigarant, die in Kijkduin 
allen waren vertegenwoordigd met één of meer representanten. 

c la ims

Betsie Insinger reikt de eerste Rob Insinger Duurzaamheid Award uit aan Bert Schreuder van 3M Nederland (rechts). Links staat Harry Filon (Duurzaam Herstel)
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Filon vertelde zijn gehoor over de gedane inspanningen om meer 
schadeverzekeraars het duurzaam, maatschappelijk verantwoord 
herstellen te laten omarmen, maar ook dat die inspanningen 
tot dusver niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Hij zei 
daadwerkelijk gesprekken te hebben gevoerd met verschillende 
partijen. Op RvB-niveau staat men volgens hem doorgaans hier op 
zich positief tegenover, maar op lager niveau blijkt een en ander 
niet zo één, twee, drie door te voeren te zijn.

“We zijn nog lang geen gevestigde orde en marketing vraagt nog 
meer aandacht van onze kant. Kortom, we hebben als Duurzaam 
Herstel inmiddels onze voetafdruk in het zand gezet, maar 
hebben nog meer draagvlak en volume nodig”, zo vatte Filon zijn 
betoog kort maar krachtig samen. Verwijzend naar de ‘tweede 
wet van Murphy’– Ieder aanbod genereert zijn eigen behoefte – 
sprak hij de hoop en de wens uit dat de bestaande deelnemers, 
zowel de huidige keurmerkhouders als verzekeraars en andere 
opdrachtgevers, als ambassadeur voor het duurzaam herstellen - 
en daarmee voor keurmerk - zullen fungeren.

Daar waar verzekeraars het tot dusver wat laten afweten 
heeft Duurzaam Herstel meer succes gehad ‘in de breedte’: 
bij andere bedrijfstakken, waaronder woningcorporaties en 
gemeenten. “Deze organisaties zijn belangrijke opdrachtgevers 

voor herstelbedrijven en zouden uit dien hoofde eisen kunnen 
stellen aan herstelbedrijven ten aanzien van het duurzaam 
herstel. We hebben gesprekken gevoerd met onder meer VNG en 
woningcorporaties en gaan een pilot draaien met de gemeente 
Apeldoorn en met een woningcorporatie die is aangesloten bij het 
samenwerkingsverband Groene Huisvesters. Van beide organisaties 
zal een vertegenwoordiger plaatsnemen in het College van 
Deskundigen van Duurzaam Herstel”, zo verkondigde Filon.

Rob Insinger Duurzaamheid Award
Dat de Duurzaamheid Award vernoemd is naar Rob Insinger is 
een bewuste keuze van de stichting Duurzaam Herstel, zo vertelde 
de bestuursvoorzitter in Kijkduin. Als directievoorzitter zakelijke 
schades bij Centraal Beheer Achmea heeft Insinger in de jaren ’90 
als een soort pionier veel zendingswerk verricht voor duurzaam 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid 
als basis gebruikt voor zijn visie en strategie, verklaarde Filon. Zijn 
woorden werden nog eens kracht bijgezet door dochter Charlotte 
Insinger, die vertelde trots te zijn dat de award de naam van haar 
vader heeft meegekregen en het initiatief toejuicht . “Duurzaamheid 
is nu een modewoord, maar hij was er al mee bezig voordat het 
woord was uitgevonden, ook privé. Hij deed al vroeg aan recycling , 
reisde het liefst per fiets of trein en was ook alert op wat hij at.”

c la ims

Het blije tem van winnaar 3M Nederland. In het midden Angelica Gravendijk 
en Harry Filon (Duurzaam Herstel)

Bert Schreuder 
toont vol trots 
de Rob Insinger 
Duurzaamheid Award

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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Sinds enkele jaren heeft de stichting Duurzaam Repareren de 
Dave Bebelaar Award, een prijs voor duurzame initiatieven, 
projecten, producten en innovaties in de automotive sector. Sinds 
twee jaar heeft de stichting met het label Duurzaam Herstel, haar 
werkgebied vergroot naar het schadeherstel op het gebied van 
property en daar hoort volgens Harry Filon en Angelica Gravendijk 
een eigen award bij: een aanmoedigingsprijs voor ondernemers 
uit de branche met een duurzame oplossing of initiatief. Gelijk aan 
de automotive variant worden vooraf de initiatieven van een aantal 
partijen genomineerd en vermeld op de website van Duurzaam 
Herstel (www.duurzaamherstel.nl), waarop vervolgens door 
iedereen kan worden gestemd. Dat is voor de eerste Duurzaamheid 
Award door vele honderden bezoekers van de website gedaan.
De online stemmers tellen voor een derde mee; twee derde wordt 
bepaald door de aanwezigen marktpartijen – die worden gezien 
als ‘vakjury’ - tijdens het jaarlijkse netwerkevent, die na het zien 

van een filmpje en mondelinge pitch hun keuze kenbaar kunnen 
maken. en gepresenteerd. Naast de award ontvangt de winnaar 
een geldbedrag verbonden van € 1.500,– die besteed mag worden 
aan het gewonnen initiatief of een ander doel met een duurzaam 
karakter. Alle genomineerden krijgen een certificaat.

Zes genomineerden, 3M Nederland winnaar
Voor de eerste Rob Insinger Duurzaamheid Award waren zes 
bedrijven genomineerd (zie kader volgende pagina). Dat waren 
BELFOR Nederland, Koers Groep, Larsa Group, 3M Nederland, 
Polygon Nederland en Swinkels Glas. Organisator Duurzaam 
Herstel bestempelde alle inzendingen als ‘winnaar waardig’. “Met 
de filmpjes op internet en de pitch die men tijdens het event heeft 
mogen doen, hebben dan ook alle genomineerden het podium 
gehad dat zij verdienden. Wij vinden dit de grootste meerwaarde 
van de award, want het zijn stuk voor stuk uitstekende voorbeelden 
hoe we herstel- en onderhoudswerkzaamheden duurzamer kunnen 
maken. Wij hopen dat de award er ook aan kan bijdragen dat 
producenten bij de productontwikkeling steeds meer de focus 
leggen op duurzaamheid. Zij kunnen daarmee een belangrijke rol 
vervullen”, benadrukte Harry Filon. 

3M Nederland B.V. in Zoeterwoude werd gekozen als eerste 
eerste winnaar. Tijdens de geanimeerde netwerkbijeenkomst aan 
het Kijkduinse strand kreeg key accountmanager Bert Schreuder 
de Award en een cheque van 1,500 euro uitgereikt uit handen 
van Betsie Insinger, de weduwe van Rob Insinger. Het winnende 
bedrijf kreeg de prijs voor de ontwikkeling van Thinsluta Raamfolie, 
een onzichtbare folie die aan de binnenkant op ramen wordt 
aangebracht, een zeer hoge isolatiewaarde kent en daarmee 
resulteert in grote besparingen op stook- en aircokosten. “Ik ben 
bijzonder verheugd om als relatieve nieuwkomer in dit gezelschap 
meteen zo’n prestigieuze prijs in ontvangst te mogen nemen. 
Wij hopen er een belangrijke bijdrage mee te kunnen leveren, 
onder meer in de vorm van energiebesparing door bedrijven”, zei 
Schreuder in zijn korte toespraak na het winnen van de award.

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
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Voor de Rob Insinger Award 2017 waren zes bedrijven 
genomineerd met een duurzaam product, dienst of beleid in 
relatie tot schadeherstel. Hieronder treft u van elk van hen de 
reden van hun nominatie aan alsmede de manier waarop zij 
zich middels een korte pitch in Kijkduin en in een korte video 
presenteerden. In de video ging een ieder onder meer in op 
vragen als: Wie zijn wij?, Waarom is het initiatief, product of 
dienst een voorbeeld in duurzaamheid?, Wat is het effect ervan 
op milieu en/of samenleving? en wat is het economisch effect 
ervan?

BELFOR Nederland B.V.:
Genomineerd voor Soot Removal Film (SRF), een techniek 
waarmee zonder water en chemicaliën, rook- en roetschade 
vakkundig kan worden gereinigd. Leo Mulder: “Ik wil ons geen 
voorbeeld voor duurzaamheid noemen, maar het staat net als 
innovatie wel hoog in ons vaandel. Het voordeel van SRF, dat 
we bij het reinigen van rook- en roetschade toepassen op alle 
gevoelige oppervlakten, is meerledig. Het maakte het werk 
eenvoudiger, korter en milieuvriendelijker omdat er geen water 
en chemicaliën aan te pas komen. Mede daardoor is het ook 
kostenbesparend voor opdrachtgevers en bedrijven, zo ook 
omdat dit het herstel bevordert van de beschadigde goederen in 
plaats van het vaak duurdere vervangen. Bijkomend voordeel is 
de grotere veiligheid voor medewerkers en omstanders.”

Koers Groep: 
Genomineerd voor de Circulaire Menukaart, waarmee bouw 
en renovatieoplossingen worden geboden waarbij hergebruik 
centraal staat bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud 
van vastgoed. Roland van der Hoek: “We geloven in gezonde, 
functionele gebouwen en hebben als credo: happy buildings, 
happy people. De circulaire menukaart biedt mogelijkheid om 
alle fasen van het bouwproces een circulair alternatief te leggen: 
ontwerp, uitvoering en onderhoud van gebouwen, waardoor 
je het gebruik van de primaire grondstoffen zoveel mogelijk 
kunt beperken. Het concept voorziet in het aanwenden van 
afvalstromen als primaire grondstof.”  

Larsa Group: 
Genomineerd voor het repareren van mobiele elektronica die 
niet meer geheel hersteld kunnen worden volgens westerse 
begrippen, naar de derde wereldlanden, waar ze nog prima 
ingezet kunnen worden. Nabil Alani: “Behalve dat het herstellen 
van defecte apparaten al duurzaam op zich is, hebben we onze 
bedrijfsprocessen duurzaam en milieuvriendelijk ingericht. We 
maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige serviceonderdelen 
om de levensduur van de apparaten te verlengen. Daarnaast 
hergebruiken we verpakkingsmaterialen, zetten hoogwaardige 
alternatieven in (zoals refurbish apparaten) en doen we aan 
smart repair, recycling en afvalscheiding. Voor opdrachtgevers 
biedt onze aanpak lastenverlichting, o.a. door gebruik refurbish 
apparaten waar mogelijk en hergebruik van hoogwaardige 
onderdelen.”

3M Nederland:                                                              
Genomineerd voor de ontwikkeling van doorzichtige Thinsulate 
raamfolie, die aan de binnenkant van ramen kan worden 
aangebracht en door hoge isolatiewaarde besparingen oplevert 
in zowel stook- als aircokosten. Bert Schreuder: “De raamfolie 
heeft een aantal voordelen. In de eerste plaats een besparing op 

de energiekosten tot wel 10%. In de zomer wordt de zon buiten 
gehouden (minder airco- en verlichtingskosten) en in de winter 
wordt door de isolatie de kou tegengegaan (minder verwarming). 
Dit voorbeeld geldt in het bijzonder voor monumentale panden 
waarin vaak geen dubbel glas mag worden toegepast. Daarnaast 
verbetert de raamfolie het werk- en leefklimaat in de betreffende 
ruimte en is het eenvoudig aan de binnenzijde te plaatsen, 
zodat geen kosten hoeven te worden gemaakt voor steigers of 
hoogwerkers.” 

Polygon Nederland B.V.:                                                       
Genomineerd voor een samenstel van activiteiten en ambitieuze 
doelstellingen op gebied van duurzaamheid en MVO. Marlies van 
der Meulen: “We focussen ons op de duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers, appparatuur en bedrijfsprocessen, zijn 
partner geworden van Klimaatplan, werken mee aan Climate 
Change en laten alle vestigingen certificeren voor duurzaam 
repareren. We hebben een vierjarenplan opgesteld om Co2 
uitstoot te vergroten, bijvoorbeeld door middel van vergroening 
wagenpark, overstap op LED-verlichting, in eigen beheer 
ontwikkelen van reinigingsmiddelen, het scheiden van 
projectafval. Bovendien willen we ook bij opdrachtgevers 
bevorderen om uit oogpunt van duurzaamheid meer zaken te 
laten herstellen dan te laten vervangen.”

Swinkels Glas:
Genomineerd voor het laten zien dat duurzaamheid leidt tot het 
toekomstbestendig maken van ook kleine(re) ondernemingen 
zonder R&D-afdeling. Dat gebeurt door een groot palet aan 
samenhangende maatregelen, waarmee het een toonaangevend 
voorbeeld is voor de branche van glasherstellers. Willie Swinkels: 
“Door producten/middelen te koppelen aan de menselijke 
factor creëren we een duurzaam geheel. We streven een 
circulaire economie na waarin we 100% van onze materialen 
te recyclen, het milieu zo min mogelijk te belasten en zo weinig 
mogelijk middelen te gebruiken en zorgen voor een zo goed 
mogelijke omgeving voor onze mensen. Het economisch is in 
feite onbetaalbaar omdat we bijdragen aan de toekomst van de 
volgene generatie.” 
Alle presentaties zijn te zien op: 
https://www.duurzaamherstel.nl/rob-insinger-award-2017

De zes genomineerden presenteren zich

Alle genomineerden kregen een certificaat uitgereikt. V.l.n.r Willie Swinkels 
(Swinkels Glas), Bert Schreuder (3M Nederland),  Marlies van der Meulen 
(Polygon Nederland), Roland van der Hoek (Koers), Nabil Alani( Larsa Group)  
en Leo Mulder (BELFOR Nederland). Op de voorgrond Harry Filon (Duurzaam 
Herstel).

c la ims

https://www.duurzaamherstel.nl/rob-insinger-award-2017
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Vooraf werd de presentatie van gastspreker prof. dr. Salomon 
Kroonenberg, emeritus hoogleraar Geologie aan de TU in 
Delft, aangekondigd als ‘een bijzondere kijk op duurzaamheid 
en klimaatverandering’. De hoogleraar maakte die woorden 
meer dan waar. In een zowel interessant als humorvol ‘college’ 
van een uur met als titel ‘Hoe lang duurt duurzaamheid? 
De zeespiegelgeschiedenis van Nederland’ legde hij de link 
tussen enerzijds duurzaamheid en anderzijds de (vermeende?) 
klimaatverandering. Na het horen van zijn lezing kunnen zij die 
de opwarming van de aarde, afkalvende ijskap en stijging van 
het zeespiegelniveau met de nodige vrees tegemoet zien, wellicht 
wat beter slapen. “Amersfoort aan zee, zoals dat door het verhaal 
van Al Gore naar buiten werd gebracht, is op zich niets nieuws. 
Die regio heeft al eens aan zee gelegen: 120.000 jaar geleden!”

Kroonenberg vertelde in rap tempo over de klimaatveranderingen 
en zeespiegelstijging. “De homo sapiens heeft al eens twee 
ijstijden en twee warme tijden meegemaakt. Zo’n 120.000 jaar 
geleden lag de zeespiegel circa zes meter hoger dan nu. En ook 
het klimaat was min of meer vergelijkbaar met de huidige tijd. 
Daar staat tegenover dat in de laatste ijstijd – zo’n 18.000 jaar 
geleden - de zeespiegel 120 meter lager lag dan nu. Sindsdien 
stijgt het zeespiegelniveau weer en desondanks heeft de kust 
zich uitgebouwd en de strandwallen zich kilometers zeewaarts 
uitgebreid.” Aan de hand van foto’s, tekeningen en grafieken laat 
hij zien dat dit een wereldwijd fenomeen is. “Alle 36 grote delta’s 
in de wereld zijn de afgelopen 6.000 zeewaarts uitgebreid, 
ondanks de zeespiegelstijging.” 

Statistieken en prognoses
Volgens berekeningen van het IPCC (Intergovernmental Panel 
of Climate Change) in 2013 stijgt vanwege de toenemende Co2 
tot het jaar 2100 de temperatuur en de zeespiegel met 40 tot 90 
cm. Volgens de Deltacommissie moet in Nederland mogelijk met 
nog hogere toenames rekening worden gehouden. Kroonenberg 
kijkt kritisch naar al die prognoses, die volgens hem meer dan 
eens geheel of gedeeltelijk politiek bepaald worden om ‘iets 
op de agenda te krijgen.’ Hij houdt het liever bij de concrete 
statistieken uit het verleden. Wereldwijd is de zeespiegel sinds 
1990 met 20,6 cm gestegen en volgens berekeningen met 
radarsatellieten zal de toename sinds 1993 op 28 cm per eeuw 
uitkomen. “Er is dus wel degelijk sprake van een toename van 
de zeespiegel, maar alle waarnemingen blijven achter bij de 
projecties van het IPCC. Gegeven alle resultaten tot nu toe is het 
nog te vroeg om met voldoende zekerheid te kunnen zeggen dat 
er sprake is van een versnelling in de zeespiegelstijging langs de 
Nederlandse kust.”

De hoogleraar noemde nog enkele interessant cijfers. 
“Stormvloeden als in 1953 komen statistisch eens in de 100 

jaar voor, sinds 1900 is het aantal orkanen in de VS gemiddeld 
niet toegenomen en is er sinds 1970 ook geen stijging van 
het aantal tropische cyclonen waarneembaar. Als we kijken 
naar de temperatuurschommelingen van de laatste 2000 
jaar is er nog niets bijzonders aan de hand: een stijging met 
een halve graad Celsius. Bovendien leert het verleden dat de 
mensheid steeds in staat is geweest zijn leven in te richten 
op de klimaatveranderingen en het stijgen en dalen van de 
zeespiegels”

Hij eindigde zijn verhaal met enkele door hem zelf beantwoorde 
vragen: “Wat moeten we doen? Energie sparen, duurzame 
energie? Ja, want fossiele grondstoffen raken op en als het helpt 
voor het klimaat is het meegenomen. Moeten we bomen planten 
in Nederland? Niet doen! Dat werkt averechts doordat het 
opwarming veroorzaakt. Co2 onder de grond? Niet doen! Als het 
niet helpt voor het klimaat is het weggegooid geld. Zandmotor 
voor kustbescherming? Goed idee: werken met de natuur in 
plaats van tegen de natuur.” 

Tot slot: “ Pas je aan het veranderende klimaat aan. Ik ben zelf 
een fervent voorstander van het woonbootprincipe, van drijvende 
steden, want dan heb je geen last van een hoger of lager 
zeespiegelniveau. En help daar waar het echt nodig is, zoals de 
dijkenbouw in de Ganges Delta. Keep calm and adapt!”

Hoogleraar Salomon Kroonenberg trad op als gastspreker

De zeespiegel stijgt, maar we moeten het 
risico niet overdrijven

c la ims

Salomon 
Kroonenberg: 
Amersfoort heeft 
al eens aan zee 
gelegen: 120.000 
jaar geleden!
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CLAIMS

Platte tekst

Door schade wijs geworden...

Na zijn studie HTS Scheepswerktuigkunde A, B en C 
aan de Hogere Zeevaartschool in Delfzijl en aansluitend 
de opleiding stuurman grote handelsvaart S3 in 
Vlissingen,  heeft Ruurd Simonides zeven jaar gevaren 
als geïntegreerd Maritiem Officier bij Shell Tankers. 
Hier heeft hij, buiten technische en nautische kennis, 
veel ervaring opgedaan in ladingbehandeling (ruwe 
olie, witte producten, zwarte producten en smeerolie). 
In 1992 ging hij werken ‘ aan de wal’. Dat deed 
hij – opvallend genoeg telkens voor een periode van 
ongeveer vijf jaar - bij achtereenvolgens Van Ameyde 
Amsterdam (als P&I-expert), Register Holland, het 
classificatiebureau voor de zeilende beroepsvaart (als 
klasse-surveyor) en opnieuw bij Van Ameyde (nu als 
senior P&I-expert). Ruurd staat ingeschreven bij het 
NIVRE en is sinds 2007 werkzaam bij Verweij Hoebee 
Groep als allround maritiem expert: hull & machinery, 
Protection & Indemnity (P&I)  en pleziervaartuigen. Zijn 
specialisaties zijn P&I zaken, ladingschades, lashing 
and securing en nautisch onderzoek. 

P&I-SCHADES: 
ANDERS DAN ANDERS

 

Binnen de maritieme verzekeringsbranche neemt de P&I-verzekering een 
bijzondere plaats in. De Protection & Indemnity verzekering, die vaak op 
onderlinge verzekeringsbasis door speciale P&I-clubs wordt afgesloten 
voor reders en andere vervoerders, biedt dekking tegen verschillende 
aansprakelijkheidsclaims van derden. Zoals bijvoorbeeld schade aan 
lading, milieu (waterverontreiniging) of aan personen (letsel), dan wel 
schade veroorzaakt door vertraging of obstructie van waterwegen.  Ook 
de schaderegeling van P&I-schades is ‘anders dan anders’, zo licht 
Ruurd Simonides, één van de ervaren P&I-experts bij Verweij Hoebee 
Groep, in onderstaand artikel toe.

De haven heeft me op de een of andere manier altijd aangetrokken. 
De dynamiek, de diversiteit, de mensen. Ik rijd er altijd met veel 
plezier naar toe. Ik denk dat er geen plek is in de Amsterdamse 
haven waar ik in de afgelopen 25 jaar nog niet ben geweest. 
Als schade-expert houd ik me met verschillende maritieme 
schades bezig aan zowel zeeschepen, binnenvaartschepen 
en pleziervaartuigen: casco (Hull), lading, technische schades 
(machinery) en aansprakelijkheidsschades (P&I). Die laatste neemt 
een bijzondere plek in binnen mijn werk. Ik word hiervoor dan ook 
vaak ingeschakeld, vooral bij tankerschades.
 
Geen vast sjabloon
Het mooie van het werk bij een P&I-schade is dat het gevarieerd 
is en je niet zo zeer volgens een vast sjabloon of raamwerk hoeft te 
werken. Bovendien heb ik het idee dat je als expert meer invloed 
kunt uitoefenen op het verloop van een zaak dan bij andere 
maritieme schades. Bij cascoschades is de oorzaak weliswaar ook 
belangrijk, bijvoorbeeld voor de vraag of er sprake is van dekking 

of niet, maar bij P&I-schades is de oorzaak nog belangrijker en 
gaat het onderzoek verder: het gaat immers altijd om een of andere 
vorm van aansprakelijkheid. 

Een ander verschil is dat er bij een P&I-schade van enige omvang 
altijd meerdere experts namens verschillende belanghebbenden 
optreden, al snel drie à vier. Daarnaast heb je als P&I-expert 
rondom de expertises veel direct contact met de opdrachtgever, 
meestal de Club-correspondent en/of claimshandler en eventueel 
betrokken advocaten om zo het belang van de reder of bevrachter 
zo goed mogelijk te behartigen. 

De behandeling van P&I-schades vraagt uiteraard in de 
eerste plaats om kennis van schepen en de werkwijze in het 
goederentransport. Daarnaast is flexibiliteit, in meerdere opzichten, 
een vereiste. Zo moet je zeker oog hebben voor de belangen van 
andere partijen zonder uiteraard het belang van je opdrachtgever 
uit het oog te verliezen. Als maritiem experts zijn we weliswaar 
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onafhankelijk, maar zeker bij P&I zaken niet onpartijdig. Je 
treedt immers op voor een partij. Als P&I-expert moet je dan 
ook altijd goed bedenken voor wiens belang je optreedt. Ook 
moet je tegen flexibele werktijden kunnen. Het werk van een 
schade-expert is sowieso geen ‘van 9 tot 5’-baan en dat geldt 
voor een maritiem expert in extreme mate. In dit segment gaat 
als geen ander het credo ‘ tijd is geld’ op. Het komt dan ook 
geregeld voor dat je ’s nachts uit bed wordt gebeld om naar een 
schade in een of andere haven te rijden. Dat is natuurlijk niet 
altijd even leuk, maar eenmaal op pad ben je dat snel vergeten. 
Bovendien geeft het ook een bepaald saamhorigheidsgevoel om 
’s ochtends vroeg om drie uur met een aantal collega-experts 
en andere betrokkenen aan boord van een schip een schade te 
beoordelen.

Trends
Bij ons zien we het aantal opdrachten voortvloeiend uit P&I-
schades de laatste jaren aanmerkelijk toenemen. Aanvankelijk 

Een zaak om niet te vergeten: zeilschip loopt op de rotsen 

Iedere schade-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. Voor Ruurd Simonides is dat de schade aan een passagiers zeilschip dat met uitvallende motor te kampen 
kreeg en uiteindelijk op de rotsen liep. “Omdat hierbij alle disciplines bijeen kwamen waarmee ik me in mijn werk door de 
jaren heen heb beziggehouden: nautische aspecten, techniek, onderzoek, wrakopruiming en grote zeilvaart. Maar bovenal is het 
dossier me bijgebleven omdat we uiteindelijk zelf de ‘smoking gun’ hebben gevonden, de directe oorzaak waardoor de motor was 
stilgevallen.” 

Hij blikt terug: “In eerste instantie 
werd van ons bureau Peter van 
der Kroft ingeschakeld voor de 
beoordeling van de cascoschade; 
later kwam ik erbij als P&I-expert. 
Het zeilschip voer op zowel de wind 
als de motor ‘aan lager wal’ en 
(te) dicht onder de kust, toen de 
motor uitviel. Mede door de hoge 
deining werd het schip op de rotsen 
‘geworpen’ en zonk. Gelukkig hebben 
er zich geen persoonlijke ongelukken 
voorgedaan.”

Tijdens het vooronderzoek was 
duidelijk geworden dat er mogelijk 
drinkwater in de brandstoftanks 
terecht was gekomen. 
Simonides: “Met die gedachte in ons achterhoofd hebben we, toen het schip eenmaal geborgen was, gericht onderzoek in de 
machinekamer gedaan en hebben daarbij daadwerkelijk kunnen aantonen dat in de brandstofleidingen aan de motor zoet water 
zat. Voor een expert is het natuurlijk de sport om van elke schade de ware toedracht te achterhalen. Doordat wij in de zaak 
waren aangesteld zowel namens casco- als P&I verzekeraar kon een groot deel van de onderzoekswerkzaamheden gecombineerd 
worden, met een kostenbesparing voor de opdrachtgevers tot gevolg. Daarnaast konden wij assisteren in het overleg tussen beide 
verzekeraars die elk hun eigen belang dienden.”

was ik binnen Verweij Hoebee Groep de enige P&I-expert; 
inmiddels zijn we met z’n drieën: Rutger Berghout, Bas de Bruin 
en ik. Het onderstreept dat er in de markt nog ruimte is voor een 
‘Amsterdams’ bureau, ook al lijkt een en ander haaks te staan 
op de algemene trend. Zo doen er zich naar verhouding minder 
schades voor op zowel de zee als op de binnenwateren. Dat is 
vooral toe te schrijven aan de groeiende aandacht voor preventie 
en riskmanagement, vooral in de tankvaart waarbij de technische 
condities van schepen (sterk) is verbeterd en er onder meer minder 
contaminatieschades plaatsvinden. Bovendien voeren P&I clubs 
al langere tijd een selectiever aanstellingsbeleid, gaan ze minder 
snel op aanstelling van een schade-expert over, vooral bij kleinere 
schades, en kijken ze kritischer naar nota’s en bestede uren. Daar 
staat tegenover dat de schadedossiers gemiddeld omvangrijker en 
complexer worden en de financiële belangen groter.
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Bronnen:
Accenture (2014). The Digital 
Insurer Claims Customer Survey: 
Why claims service matters
EY (2016). The future of claims.

MOBIELE OPLOSSINGEN 
VOOR SCHADE-EXPERTISE 

OP AFSTAND 

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. Dit is het derde 
artikel.
 

De eerste vraag is: wanneer stuur je een schade-expert om de 
schade te inspecteren? Veel verzekeraars beschouwen het bezoek 
van de schade-expert als een belangrijk contactmoment. Mobiele 
technologie maakt het steeds makkelijker om die klanten die graag 
werken met apps, te betrekken bij de schade-expertise. Hierdoor 
kan het proces zich op twee manieren ontwikkelen, afhankelijk van 
de genomen strategische beslissingen én de voorkeuren van de 
klant. Dergelijke voorkeuren moeten natuurlijk in het klantprofiel 
worden opgeslagen, om alle diensten en producten op de klant te 
kunnen afstemmen.

Schade-expertise op afstand 
De keuze voor schade-expertise op afstand hangt ten eerste af 
van de behoefte en bereidheid van de klant om digitaal betrokken 
te worden bij de expertise. Dit betekent dat u uw klant moet 

kennen: de voorkeuren van de klant maken deel uit van het 
profileringsproces, zodat u bij schade aan de verwachtingen van 
uw klant kunt voldoen. Schade-expertise op afstand houdt in 
dat de schade-expert contact maakt met de smartphone of de 
tablet van de klant. Zo kunnen live beelden uitgewisseld worden 
en gedetailleerde diagrammen van de beschadigde bezittingen 
worden gemaakt, zonder dat de expert ter plaatse is. Op basis 
van prijsinformatie uit de gekoppelde databases kan direct de 
omvang van de schade worden berekend, waardoor alles met één 
telefoontje geregeld kan worden. De verzekerde kan kiezen voor 
directe reparatie door een voorkeursleverancier van de verzekeraar, 
of een financiële regeling.

De voordelen voor de klant zijn duidelijk: deze hoeft geen vrij te 
nemen voor een bezoek van een schade-expert en heeft direct 
invloed op het proces, omdat de verzekerde zelf de kamer scant en 
de schade vastlegt. De gps-functionaliteit van de mobiele telefoon 
verlaagt het risico op fraude, omdat daarmee de locatie van de 
schade wordt bevestigd. Uiteraard wordt deze methode alleen 
toegepast als de fraudemodule in het claims-managementsysteem 
geen potentiële fraude detecteert.

Schade-expertise op afstand of fysieke schade-expertise?
Ondanks de voordelen van schade-expertise op afstand geven 
veel verzekeraars en verzekerden nog steeds de voorkeur aan een 
bezoek van een schade-expert. Een klantvriendelijke schade-expert 
versterkt namelijk de banden met de verzekerde. In ons volgende 
blog vergelijken we het proces van online winkelen met dat van 
schademelding en het maken van een afspraak met een schade-
expert…

Door Gwenny Nales, Corporate 
Communications Officer bij Van 
Ameyde Group

De volledig digitale verwerking van eenvoudige schades, 
de daarmee gepaard gaande verlaging van de schadelast 
en de mogelijkheid de klanttevredenheid te verbeteren, 
zijn al aan bod gekomen. We gaan daarom nu in op 
schades waarvoor schade-experts worden ingezet. De 
keuze bestaat uit schade-expertise op afstand met behulp 
van mobiele technologie en fysieke schade-expertise. 
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SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND: 
OVER WAARHEIDSVINDING EN HET MOTIEF 

VAN DE FRAUDERENDE KLANT

Riekje Stokes (Stokes Verhoor Strategie) is psycholoog en werkt als trainer 
en gedragskundig verhooradviseur samen met de Nederlandse Politie 
en verzekeringsmaatschappijen aan het verbeteren van wat zij noemt: 
waarheidsvindingscommunicatie. Dit blog is gebaseerd op haar FRAUDtalk over 
persoonsgericht interviewen.

Wat heeft Sneeuwwitjes ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand’ te 
maken met fraude? Omdat het antwoord van de spiegel ons vertelt 
over de drijfveren, de motivatie van de dader. De giftige appel is 
niet de misdaad maar slechts het middel om de mooiste van het 
land te blijven.

Dat geldt ook voor fraudezaken. Toch besteden we in het 
interviewen van fraudeurs tot nu toe weinig aandacht aan het 
motief. “Het gaat toch altijd om geld?” zal je zeggen, maar is dat 
wel zo? Iedereen heeft zo zijn eigen motieven. Deze kunnen we 
opdelen in drie categorieën: Pret, Prestige en, inderdaad, Poen.
Hoe mooi zou het zijn om in die interviews het gesteggel over 
feiten over te slaan en meteen de koninklijke weg van het motief 
te bewandelen? Samen met de fraudeur als expert van zichzelf? 
Waardoor jij hard op de zaak zit, maar wel met hart voor jouw klant. 
Het volgen van die belangenroute biedt extra mogelijkheden in een 
fraude interview, naast het volgen van de feitelijke informatie.

Pret, prestige, poen
Neem nu het gesprek met de frauderende klant die aan het begin 
van het gesprek, dat toen nog over koetjes en kalfjes ging, verzucht: 
“Mijn grootste probleem is dat ik geen nee kan zeggen”. Dat bleek 
uiteindelijk de reden om meerdere malen een valse handtekening 
te zetten. Niet alleen voor zijn eigen profijt maar ook om de baan 
van zijn tussenpersoon te kunnen behouden. Wat jammer als we 
voorbij zouden gaan aan zo’n opmerking, waarin een mogelijk 
motief schuilt.

Of je gesprek met een manager over zijn vermeende 
integriteitsschending. Liever gezegd: het gesprek dat hij met jou 
heeft. Want hij bepaalt graag zelf de regels van het gesprek. Hij 
houdt een lang betoog over hoeveel belang hij hecht aan integriteit 
en dat hij daar zijn medewerkers op selecteert en aanstuurt. En jij 
denkt: “Hoe kom ik nu bij mijn zaak?” Maar je bent er al, want hoe 
interessant is het dat hij nu juist in verband met die integriteit hier 
aan tafel zit?

Of het gesprek met de carrièretijger, althans op het gebied van 
brandstichting. Begonnen met een prullenbak, toen een container, 
daarna een container tegen een leegstaand gebouw en uiteindelijk 
een prachtige woning met daarin een gezin en hun levende have. 
Maar hij is geen pyromaan, dat ontkent hij in alle toonaarden. Want 
desgevraagd weet hij dat een pyromaan altijd terug gaat naar de 
brand die hij sticht. En dat doet hij nooit. “Noem mij maar een 
brandstichter” zegt hij en het gesprek loopt.

Motief zit tussen de oren
Hoe kom je nu tot concreet resultaat bij het volgen van deze 
route? Gebruik daarvoor de metafoor van de spiegel: houd je 
gesprekspartner een spiegel voor. Een motief zit tussen de oren 
dus moet er ook ‘tussen de oren’ bevraagd worden. Op beleving 
dus, en over thema’s in relatie tot de feiten. Thema’s op maat, die 
de verbinding leggen tussen déze betrokkene, díe casus en de 
mogelijke motieven om juist déze fraude te plegen.

Vraag binnen die thema’s naar gevoelens, verwachtingen en/of 
belangen die mogelijk verband houden met de fraude. Geef meer 
dan nu tijd en aandacht aan het persoonsgebonden motief.
Hiervoor moet je echter eerst weten wat jouw eigen motieven zijn. 
Wat zijn jouw motief om dit werk te doen? Waarom kies je ervoor 
om een bepaalde auto te rijden? Waarom besluit je in een relatie te 
stappen of deze juist te stoppen? Je moet dit van jezelf weten om 
het de ander te kunnen vragen.

Mijn eigen motief is dat ik ben opgegroeid in leugens. Dat heeft 
ertoe geleid dat ik van waarheidsvinding mijn vak heb gemaakt. En 

c la ims
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van waarheidsvindingscommunicatie. Ik zet mij in voor het nut en 
de noodzaak om binnen die waarheidsvinding het persoonsgerichte 
interview te ontwikkelen en uit te voeren. Het is belangrijk om voor 
deze bijzondere insteek te kunnen, willen en durven kiezen.

Laat de waarheid niet ontsnappen
We moeten goed begrijpen dat de waarheidsvindingdriehoek 
bestaat uit de pijlers persoon, casus en motief. In het midden 
daarvan ligt de waarheid. Mist één van de pijlers, dan ontsnapt de 
waarheid. Dat zou een gemiste kans zijn.

Loop naast en samen met je klanten op de koninklijke weg naar 
waarheid in plaats van te steggelen over feiten en inhoud. Spiegel 
en reflecteer en vraag je niet alleen af hoe giftig de appels waren 
maar vooral ook waarom ze gebruikt zijn. Dan ben je bij de kern 
van de zaak en is er zicht op een echte oplossing en verkleinde 
kans op recidive.

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:

c la ims
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KOERS ZETTEN – KOERS HOUDEN deel 2

Dit artikel beschrijft zoals eerder aangegeven (zie www.
riskenbusiness.nl, magazine 2, p.14) een praktijkcase 
voor de realisatie van ‘duurzame’ innovaties. Onze 
ervaring is dat zonder een nadrukkelijke koers te zetten 
en vast te houden aan een gedegen aanpak ‘innovatieve’ 
initiatieven te vaak leiden tot een hordenloop met als 
gevolg verspilling van tijd en geld. Nog niet benoemd 
is dan het verlies aan waardevol personeel dat door 
frustraties energie verliest of zelfs vertrekt.

Onze reflectie is dat:
-  In innovatietrajecten men vaak onbedoeld lang bezig blijft met 

analyses en discussies rondom allerhande modieuze thema’s en 
successen van anderen zonder rekening te houden met eigen 
mogelijkheden. Blijkbaar biedt deze benadering inzichten die 
‘zekerheden’ opleveren in de uitvoering;

-  Implementaties van innovatieve ideëen met een duurzaam 
resultaatverbetering vragen om focus, gezamenlijke 
gedrevenheid en concrete acties – vooral acties waar klanten 
wat van merken;

-  Processen die te maken hebben met innovatie hebben 
betrekking op alles – de specifieke kenmerken waar een 
organisatie haar middelen omzet in waarde: klantcontact, 
markt(onderzoek), productontwikkeling, inkoop, budgettering, 
productie, scholings-programma’s voor werknemers, en 
beloningsmethodieken.

-  Besluitvorming binnen de onderneming of instelling vaak 
afhankelijk is van structurele communicatie-, coördinatie/
toezichts- en interactiemechanismen.

Om een bijdrage te leveren in de hordeloop hebben wij een 
vernieuwende manier van systeemdenken/procesmoddel 
geïntroduceerd die er toe heeft geleid dat risico’s tot falen afnamen 
terwijl de kansen op duurzaam succes toenamen. Voor deelnemers 

aan het innovatie-traject heeft dat betekend dat zij gebaande paden 
verlaten hebben omdat zij hebben ervaren dat deze veel te vaak tot 
povere resultaten leiden.

Doel is met de praktijkcase richting te geven aan de behoefte ‘koers 
te zetten en koers te houden’ en antwoord te geven op vragen als:
-  welke inzichten zet stakeholders aan tot adequate 
 besluitvorming in situaties van duurzaam innoveren?
-  welke cockpit/dashboard heeft geleid tot een gezamelijke 
 besluitvorming en verantwoording?
-  welke drijfveren – het moet, het hoort en het loont, hebben het 
 succes van de samenwerking bepaald?

In dit artikel vindt u een beschrijving van de algemene uitdaging 
en de praktijkcase aan. De praktijkcase geeft de problematiek, de 
context, het stappenplan en de lessons learned/uitkomsten (vb. 
dashboard) van het innovatietraject aan.

Algemene uitdaging/problematiek – bij het uitvoeren van 
succesvolle innovaties

Figuur 2: Overzicht omgevingsvariabelen/prestatiewensen/uitdagingen 
trajectuitvoering

Bij het opstarten van ‘duurzame’ innovaties staan bedrijven, 
instanties en overheden voor grote complexe dilemma’s die 
bepalend zijn voor de te maken keuzes. Om de dilemma’s tastbaar 
te maken hebben wij voor dit traject vier uitdagingen gebruikt om 
de context/omgevings-variabelen verder af te bakenen:

Door  Mouringh Borleffs, onafhankelijk 
interim manager ‘strategie executie’ 
en moderator voor innovatie in 
diverse sectoren met als doel 
krachtige waarde- en groeigerichte 
businessmodellen tot stand te 
brengen. 
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1. Klanten zijn veeleisender, beter op de hoogte van wat de 
markt biedt en willen een minimum functionaliteit voor een 
steeds lagere prijs 
Eindgebruikers willen niet alleen kwaliteitsproducten/
dienstverlening tegen lage prijzen, ze verwachten een steeds 
groter assortiment en steeds meer aanvullende diensten 
samengesteld volgens eigen wensen en voorkeuren. Digitale 
ontwikkelingen hebben een enorme invloed op het ontwerp 
van productie- en logistieke processen. Klanten hebben de 
mogelijkheid (door de economische globalisatie) om eenvoudig 
en snel een vergelijk te maken tussen goederen en diensten 
van een groot aantal leveranciers. Verder is de consument - met 
name B-2-C door alle vergelijkingssites, snel op de hoogte van 
indrukken van andere gebruikers en nemen ze steeds meer tijd 
om te beslissen over hun aankoop. Vanwege de verregaande 
vorm van digitalisering (aanbod- en bestelsites) verwacht de 
consument er ook meteen over te kunnen beschikken zodra 
beslissing is gemaakt.

Dit levert de volgende inzichten:
-  Het ‘direct’ leveren van klantspecifieke, unieke producten uit 

een breed en frequent vernieuwend assortiment is de nieuwe 
norm;

-  De consument (de homo economicus) ziet dat veel aanbieders 
elkaar niet of nauwelijks ontlopen op aspecten als 
betrouwbaarheid, flexibiliteit, kwaliteit en innoverend 
vermogen en kiest veelal voor de aanbieder met de laagste 
prijs, merkloyaliteit verdwijnt behalve voor gadgets (B-2-C 
markt) en vormt het element ’duurzaam’ een belangrijke rol 
in het besluitvormingstraject van een steeds groter wordende 
populatie.

2. Het aanbod van producten en diensten  wordt steeds groter, 
terwijl levenscyclus steeds korter wordt en duurzaamheid een 
serieuze markteis wordt 
De consument wordt steeds kieskeuriger, de variatie in de 
consumentenmogelijkheden steeds groter – het aangeboden 
assortiment is ten op zichte van vorige decennia verbreed en 
verdiept zowel binnen de markt als door nieuwe intreders. Op 
een gegeven ogenblik breekt het moment aan dat een bedrijf/
instelling/overheidsinstantie beseft dat zij haar product/dienst/
technologie-propositie zal moeten veranderen om niet achter 
de feiten aan te lopen. Signalen kunnen zijn: een toename van 
klachten, teruglopende omzet en lage kostentoetreders. Vaak 
leidt dit tot een bezinningsmoment waarin een verbeterslag 
van de huidige systmatiek (in de vorm van kostenverlaging en 
effectiviteitsverbetering volgens de lean gedachte) of een introductie 
van een nieuwe product/dienst/ technologie-propositie de 
voorwaarde meer waarde kan creëren. Duurzaamheid speelt met 
name in de laatste een belangrijke rol in de keuze welk scenario 
uit te rollen. Stakeholders verwachten dat bedrijven/instellingen 
en overheden hun (economische) belangen optimaliseren in de 
dimensie van de 3 p’s: people, planet en profit (*1). 

Dit levert de volgende inzichten:
-  nieuwe technologiën dienen sneller commercieel rijp gemaakt 

te worden – marktintroductie heeft een snelle en intensievere 
basis (uitrol heeft kwalitatieve aspecten – ‘first time right’ in 

het voldoen van consumenten behoefte, en vergt een snellere 
opvolging in functionaliteit (emotioneel en technisch);

-  stakeholders verwachten dat keuzes in de bedrijfsvoering op drie 
aspecten plaatsvindt (planet – ecologisch verantwoord, people 
– sociaal verantwoord, profit – voor alle in de keten betrokken 
partijen economisch te verantwoorden).

3.  Onderscheidende kenmerken in de markt veranderen 
voortdurend – de globalisering brengt mee dat handelsbarriéres 
verdwijnen.
Globalisering veroorzaakt een golf van nieuwe vormen van 
samenwerkingsverbanden/ allianties, deelnames, fusies en 
overnames. Vaak zijn deze initiatieven gebaseerd op het realiseren 
van synergievoordelen (integratie van delen van de keten, kosten 
gebaseerd) of gericht op een ‘goedkope manier’ van verwerven 
van bewezen kennis en kunde. Op dit ogenblik zijn er veel locale 
initiatieven’(clusters) die leiden tot een geografische concentratie 
van gespecialiseerde bedrijven/intellingen en organisaties, de 
zogenaamde clusters (Sillicon Valley voor ontwikkelingen op 
IT, dichterbij huis: MainPort Rotterdam – als maritiem cluster 
of Brainport Next Generation regio Eindhoven/Leuven - als 
toonaangevend hightech centrum van Europa). 

De voordelen van de clustervorming – productiviteitsverhogend, 
technologie stimulans, innovatie vermogen (vorming nieuwe 
bedrijven) , pionieren (draagvlak voor investeringen met ‘onzekere’ 
uitkomsten) zijn duidelijk zichtbaar. Deze beweging signaleert dat 
deze manier van organiseren bijdraagt aan de concurrentiepositie 
van betrokken bedrijven/instellingen en organisaties. Daarnaast 
vervult de toenemende regeldruk een belangrijke rol in de 
besluitvorming binnen de bedrijfsvoering als gevolg van SOX-
vereisten, REACH-regels, Arbo-wetten en, de invoering van 
milieuzones waardoor de voorspelbaarheid van uitkomsten en 
neveneffecten steeds moeilijker wordt.

Dit levert de volgende inzichten:
-  Allianties moeten een zeer hecht karakter (=vertrouwen in 

elkaar) hebben om gezamenlijk adequaat en tijdig in te 
spelen op veranderende (markt)kenmerken. Raakvlakken zijn 
snelheid, leed en successen met elkaar delen, investeringen en 
technologische keuzes;

-  Optimale integratie is sector/regio/bedrijfsafhankelijk – 
bedrijfsvoering wordt in belangrijke mate bepaald door 
parameters als kennis/kunde, flexibiliteit, mate van specialisatie 
en kostenniveaus;

-  Druk van regelgeving (het hanteren van vinklijstjes) heeft een 
averrechts effect op het vormende (en verdienende) vermogen 
als beïnvloeder van het besluitvormingsproces;

-  Concurrentie vindt plaats tussen clusters en waardeketens.

4. In onzekere en uitdagende tijden komt er een veelheid aan 
modellen en technieken in zwang om (achteraf) het waarom, hoe 
en wat te kunnen verklaren/verantwoorden.
Om een voor managers en toezichthouders verantwoorde zoektocht 
in te richten naar ‘de speld in de hooiberg’ worden enerzijds oude 
modellen en technieken verrijkt met ver-nieuwende elementen. 
Anderzijds ontstaan er nieuwe modellen en technieken die 
de gebruiker een kapstok geven om de activiteiten ‘geordend’ 
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te plannen en uit te voeren. Doel van de ordening is om het 
voorspellen van te realiseren waarde te vergemakkelijken daarbij 
zijn de rationele overwegingen – vaak ‘statistisch’ te meten waarden 
overheersend. Emotionele drijfveren en kenmerken zijn moeilijker 
te modelleren en spelen in het (on)bewuste besluitvormingsproces 
een steeds belangrijkere rol op elk niveau binnen en buiten de 
organisatie of instelling. De impact van potentiële veranderingen 
veroorzaakt door inzicht in de emotionele elementen in de 
besluitvorming zal verder gaan dan verdienmodellen.

Dit levert de volgende inzichten:
-  Modellen zijn handig voor het structureren van gedachten en 

ideëen, om te komen tot werkelijke ‘duurzame’ innovaties is een 
bepaalde vorm van pragmatisme essentieel;

-  Informatievoorziening dient zich te beperken tot die criteria 
die in de gemeenschappelijke besluitvorming niet als last 
worden ervaren en helpen waarde te realiseren;

-  Variabiliteit in emotionele omgevingselementen spelen een rol bij 
inrichtings-vraagstukken (sector, organisatie, bedrijfsprocessen).

Naast deze vier uitdagingen heeft het onderscheid in de drijfveren 
‘het moet, het hoort, het loont’ een essentiële rol gespeeld in de 
uitvoering van de activiteiten.

Praktijkcase ‘innovatie in de maakindustrie’

Inleiding
Het initiatief heeft plaatsgevonden in een industriële waardeketen 
die zich bezighoudt met de productie van B-2-B goederen en het 
op de markt brengen van gezamenlijk geproduceerde produkten. 
Op verzoek van de deelnemende bedrijven zijn gegevens over 
het initiatief geanonimiseerd – de praktijkcase gaat met name in 
op marktkarakteristieken, gemaakte afspraken, stappenplan. De 
praktijkcase is een reflectie van het doorlopen proces en de daarbij 
opgedane ervaring.

Marktkarakteristieken - indeling activiteiten en 
waardeketen:

service. Qua ‘secundair proces’: Administratie, HR-personeels-
management, ICT-automatisering, Logistiek – Voorraadbeheer 
en Vervoer;

— een productportefeuille met een grote mate van standaardisatie 
en daarnaast voldoende capaciteit om in te spelen op de 
maatwerk behoefte van de klant;

— een hoogwaardige mechanische en hydraulische 
procestechnologie met een redelijke mate van digitale 
aansturing binnen de bedrijven zelf, ontstaan door eigen 
initiatieven. Een aantal (60% van de deelnemende) bedrijven is 
in staat een modulaire productiestraat in te richten;

— een cultuur gekenmerkt door een hoge loyaliteit van 
werknemers, een gemoedelijke werksfeer waar planmatig 
werken en vasthouden in de operatiën aan de strategische 
uitgangspunten minder ver ontwikkeld was;

— primaire afdelingen die nogal autonoom van elkaar en 
routinematig werkten en de secundaire afdelingen uiterst hun 
best deden om in te spelen op de veranderingen in de omgeving 
en gedwongen kostenbesparingen.

Marktkarakteristieken - ‘duurzame’ drijfveren
Op basis van de uitdagingen en de drijfveren (‘het moet, het hoort, 
het loont’) van het cluster en de deelnemende bedrijven heeft 
het kernteam van het traject drie gezamenlijke doelstellingen 
gedefinieerd voor het traject om prestaties en activiteiten vorm te 
geven:

Figuur 3: Genormaliseerde weergave activiteiten bedrijfsvoering

Het merendeel van de bedrijven in de keten heeft:
— een traditionele functionele indeling voor de individuele 

bedrijfsvoering. Zij onderscheiden ‘primaire proces’-afdelingen: 
Ontwerp, Inkoop, Productievoorbereiding, Productie en Nazorg/

Figuur 4: Overzicht drijfveren ‘het moet, het moet, het loont’2

1.  Verminderen van uitval (grondstof, versnelde afschrijving 
machines bij (individuele) deelnemende bedrijven, en 
menskracht door ziekte verzuim of verkeerd opleidingsniveau);

2.  Ontwikkelen van een gezamenlijk informatieplatform (= keuze, 
gebruik en onderhoud IT technologie) om onderlinge 
gegevens sneller te kunnen uitwissellen om zo een duurzaam 
besluitvormingsproces in te richten en de concurrentiekracht te 
vergroten – tracking en tracing stand van zaken en vaststellen 
klantbehoefte;

3.  Flexibeler kunnen inspelen op marktontwikkelingen door het 
bevorderen van samenwerking

–  zowel in bestaande markten als in nieuwe markten (onder 
andere door realisatie van kortere doorlooptijd van ontwikkeling 
tot in productiename en beperken van voorraadvorming in de 
diverse stage-gates).
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Volgens de volgende uitvoeringsprincipes:
- Simpel houden
Alle deelnemende bedrijven ervaren grote druk (nieuwe toetreders 
zowel van eigen bodem als vanuit het Verre Oosten). Betrokken 
directieteams en toezichthouders hebben aan-gegeven dat 
draagvlak alleen kan ontstaan met een eenvoudige aanpak, geen 
ingewikkelde formulierenstroom en een stappenplan begrijpelijk 
voor alle niveaus van de organisatie. Alle activiteiten binnen het 
innovatie initiatief zijn gericht op het optimaliseren van de resultaten 
op de diverse stage-gates met als doel interne klanten en externe 
klanten volgens verwachtingen en heldere maatstaven te bedienen. 
Hanteer uitgangspunt beperkt meten is werkelijk weten.

- Samenwerken
De aanpak dient te leiden tot samenwerking en vereenvoudiging 
van de bedrijfsvoering zowel in het primaire proces als in 
het secundaire proces. Onderdeel daarvan is het delen van 
managementinformatie (markt – en productiegegevens), kennis, 
competenties en ervaring. Alle bedrijven uit de keten zien elkaar 
als partner en dagen elkaar uit om de onderlinge wisselwerking en 
vertrouwen in elkaar te vergroten.

- Assistentie/hulp vragen – elke gestelde vraag is welkom
Door het invoeren van contactpunten binnen organisaties zijn 
werknemers van de individueel deelnemende bedrijven in staat 
hulp (kennis, menskracht, anders) in te roepen wanneer zij denken 
dat het nodig is. Daar waar nodig met facilitatie en stimulering 
vanuit het kernteam. Kernteam en directies zorgen voor een cultuur 
waarin ‘zorgeloos’ gepresteerd kan worden.

- Duurzaam maken
Het experimentele traject moet een blijvend karakter krijgen 
–  successen en problemen dienen met een duidelijke 
communicatiestroom kenbaar gemaakt te worden. Daar waar 
problemen zich structureel voordoen zal een team samengesteld uit 
werknemers van de deelnemende bedrijven verantwoordelijk zijn 
voor het vinden van een oplossing en stimuleren van ‘out-of-the-
box’-initiatieven.

Stappenplan (*3) - wat, hoe en met welk doel?
Het stappenplan dat in de volgende alinea’s is opgenomen geeft 
de basisstappen weer. Het kernteam bestaande uit onafhankelijke 
experts met een diverse disciplinaire achtergrond en leden van 
directies afkomstig uit de deelnemende bedrijven ondersteund door 
contactteams binnen de bedrijven hebben stappen 0,1,2,3 zijn 
uitgevoerd. Stap 4 is uitgevoerd door medewerkers van betrokken 
bedrijven onder regie van het kernteam.

0. Ontwikkelen van een visie voor het initiatief
In de voorbereiding hebben we gebruik gemaakt van de ideeën 
aanwezig in de verschillende technologieclusters om een visie 
op te stellen. Tijdens dit proces zijn bepalende factoren (markt/ 
branche/bedrijfsgegevens), wensen en beelden over: de toekomst 
(kennis, techniek, commerciële mogelijkheden, huidige populatie 

werknemers) geïnventariseerd en gemodelleerd. Als resultante 
hebben wij een conceptvisie opgesteld. In de verdere uitwerking 
van het innovatietraject hebben wij ervoor gekozen visievorming 
los te koppelen van te vormen stappenplannen en werkwijzen 
voor innovatie. Mede vanwege de duur van het traject hebben 
we de visievorming voor het onderliggende traject als bekend 
verondersteld (*4). De genoemde traject doelstellingen komen voort 
uit de aanwezige visie

1. Vaststellen strategische doelen
In een workshop hebben we vanuit de heersende visie de 
gemeenschappelijke ambities vastgesteld – deze hebben geleid 
tot eerder genoemde drie doelstellingen. Bij het uitschrijven 
hebben we geen uiterste precisie betracht aangezien wij allerlei 
semantische discussies hebben willen vermijden. Wel hebben 
we gebruik gemaakt van de instrumenten SWOT-analyse, 
produkt/dienst/kennis/kunde-analyse op keten, bedrijfs- en 
werknemersniveau, het model van waardedisciplines (*5) en een 
value-chain analyse om de discussie over concurrentie-positie vorm 
te geven. Het gebruik van deze instrumenten heeft een confrontatie 
matrix opgeleverd waarin kracht- en zwakte elementen tegen 
kansen en bedreigingen zijn opgenomen.

Figuur 5: Confrontatiematrix cluster

In de communicatie heeft deze confrontatie matrix het draagvlak 
en begrip op alle niveau’s van de betrokken organisaties aanzienlijk 
vergroot.

2. Vaststellen van kritische prestatie-indicatoren (hierna 
KPI’s)
Na uitgebreide inventarisatie in de keten zijn er per 
doelstelling SMART (*6) geformuleerde ‘softe en harde’criteria 
vastgelegd. Deze criteria hebben ook de basis gevormd 
voor de gegevensverzameling, opbouw van de database, de 
informatievertrekking en de besluitvorming op de drie niveaus 
(operationeel, sturings- en verantwoordingsniveau) binnen de 
keten.

Risks
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3. Vaststellen van kritische risico indicatoren (hierna 
KRI’s)
In verschillende workshops hebben we de belangrijkste 
beïnvloedende factoren, zowel de belemmerende als de 
stimulerende factoren, bepaald die het behalen van de KPI’s in de 
weg kunnen staan.

4. Opstellen van een integraal plan voor de keten met 
daarin onderdelen voor de stage-gates
In deze fase is vanuit de gezamenlijke doelstellingen, de 
geformuleerde KSF-en, KPI’s en KRI’s uiteindelijk één plan (acties, 
tijdlijn, benodigde investeringen, cockpit/dashboard-besluitvorming) 
tot stand gekomen met inzet en input van medewerkers van 
de betrokken organisaties. Vanuit de ketengedachte is op 
bedrijfsniveau geconsolideerd welke bijdragen individuele 
afdelingen kunnen leveren aan de doelstellingen binnen de 
waardeketen, gestimuleerd door wederzijdse handshakes door de 
werknemers van de bedrijven die met elkaar in contact staan op de 
stage-gates.

Indien daar behoefte voor was hebben leden van het kernteam 
de bedrijven en medewerkers ondersteund. Voorbereidende 
presentaties op bedrijfsniveau zijn gedaan door de algemeen 
directeuren van de betrokken bedrijven. In de presentatie hebben 
zij het ten uitvoer brengen bij de operationeel verantwoordelijke 
teams gelegd waarbij hij zelf als sponsor/coach optrad. Om starheid 
(*7) te voorkomen hebben de betrokken afdelingsmanagers 
en medewerkers niet voor elk lange termijn doel een actie 
geformuleerd. In het concretiseren van de actieplannen op 
afdelingsniveau hebben we gewerkt met duo’s op ‘stage-gate’-
niveau (binnen zowel het individuele bedrijf als in de keten). 

Achterliggende reden: het synchroniseren van hun doelen en acties 
heeft discrepanties (en risico’s in de uitvoering) voorkomen. Deze 
aanpak heeft het leerproces en het bewustzijn van de onderlinge 
afhankelijkheid zeer bevorderd. De uiteindelijke uitwerking is 
vervolgens door het duo aan het kernteam gepresenteerd – mede 
om een plenaire discussie te hebben over de geschiktheid van 
de geformuleerde prestatieindicatoren op afdelingsniveaus 
binnen de waardeketen. Op afdelingsniveau zijn er vervolgens 
afspraken – werk kaders, individuele ontwikkelingsplannen 
gemaakt. In deze fase hebben wij een ‘top-down’ benadering 
gehanteerd om een te grote diversiteit en een gebrek aan focus 
te voorkomen. Bij de uitwerking is gekozen mede te letten op 
de ‘softe’ factoren zoals een prettige werkomgeving (voldoende 
vrijheid van handelen in de manier van uitvoering, voldoende 
onderlinge communicatiemogelijkheden) een rol te laten 
spelen. Vooraf en tijdens de uitvoering is er een dynamisch 
ketenbreed competentie/leerprogramma opgezet. Het dynamische 
karakter is mede veroorzaakt door de snelle technologische en 
omgevingsveranderingen waar de keten op in heeft gespeeld in 
samenwerking met een aantal opleidingsinstitututen.

Lessons learned en uitkomsten
Eenmaal op stoom hebben alle betrokken stakeholders vol energie 
en zonder reserves meegewerkt. De vruchtbare samenwerking 

die ook diepe dalen heeft gekend waarin geslaagd is tot tastbare 
resultaten te komen voor alle betrokken partijen. Naast ‘harde’ kant 
(het financieel meetbare resultaat) zijn er ook mijlpalen bereikt 
aan de ‘softe’ kant (cultuur en gedrag) waardoor het onderlinge 
vertrouwen enorm is toegenomen. De waardeketen heeft de 
ambitie ook in de toekomst structureel gezamenlijk in te spelen op 
klantbehoeften – het initiatief smaakt naar meer.

Bij het gericht realiseren van innovaties heeft het kernteam met 
een vertegenwoordiging van alle betrokken partijen binnen de 
waardeketen en toezichthouders gedurende het traject een 4-tal 
principes centraal gesteld, in willekeurige volgorde (*8):
1.  Focus in strategie en uitvoering vergt adequate voorbereiding

Bij de start van het traject hebben wij het belang van het 
maken van keuzes en dan met name het concretiseren van 
deze keuzes op basis van een visie naar de verschillende 
niveau’s van de betrokken organisaties benadrukt. Met 
deze benadering hebben wij getracht alle ‘lagen’ binnen de 
organisaties medeverantwoordelijk of ‘medeplichtig’ te maken 
om de toegezegde prestaties waar te maken. Dit heeft geleid tot 
taferelen waar werknemers van elkaar toeleverende bedrijven 
elkaar hebben gestimuleerd in onder meer de noodzakelijke 
kennisoverdracht, waarbij het overeengekomen raamwerk – 
ecosysteem voldoende onderlinge ‘integriteitsgaranties’ heeft 
geboden.

2.  Roadmap met onderling afgesproken mijlpalen
In een gezamenlijk opgestelde planning hebben wij - in de 
regisseursfunctie, de te behalen resultaten helder uitgedrukt in 
termen van:
a) geld (vermeerderen van opbrengsten/vergroten van marges/
besparen van kosten)
b) kwaliteit (verbeteren klanttevredenheid/verbeteren 
medewerkerstevredenheid/ verminderen van retourartikelen/
verhogen van serviceniveaus (onderlinge SLA’s))
c) samenwerking (verminderen doorlooptijd/verminderen 
‘contractuele’ voorraadvorming/verminderen uitval(verspilling)/
vergroten onderlinge flexibliteit/voorspelbaarheid – onderlinge 
informatievoorziening)
d) omgangsvormen ( effectiviteit cultuur en gedrag/
contractvormen/governancestructuur met beslismomenten).
Het doelgerichte, samenhangende,met beperkte aantallen 
meten van criteria heeft ons de mogelijkheid geboden om 
naast het presenteren van interpretaties van cijfers ook een 
inhoudelijke discussie te voeren. Verder hebben we gemerkt 
dat door het hanteren van het beperkte aantal indicatoren 
de betrokken ondernemingsraden de objectiviteit van de 
resultaatbeoordelingen nooit ter discussie hebben gesteld.

3.  Een breed door het samenwerkingverband gedragen leer- en 
 trainingsprogramma

In de door ons gehanteerde werkwijze hebben wij voor 
alle onderdelen van de keten STAR (*9) -profielen op 
medewerker, afdeling en bedrijfsniveau vastgelegd om 
misverstanden te voorkomen. Op deze manier was het voor 
betrokken medewerkers duidelijk op welke wijze verschillende 
competenties te verbeteren zijn ten behoeve van het resultaat 
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voor henzelf (in termen van uitdaging en mogelijkheden), voor 
het bedrijf en de keten. Sturing heeft plaatsgevonden vanuit 
het algemene programmateam (kernteam) met individuele 
medewerking van betrokken HR-afdelingen. Als resultante 
is een gemeenschappelijk opleidingsprogramma ontstaan 
waarin het principe van continu verbeteren in korte cycli (leren, 
daarover communiceren, toepassen en vervolgens gezamenlijk 
evalueren) een belangrijk onderdeel heeft gevormd.

4. Samenwerking in de individuele organisatie en keten
Naarmate de duur van de samenwerking toenam is het 
ons team duidelijk geworden dat innovatie-principes bij de 
‘gevestigde orde’ met name aandacht vragen voor mentale 
aspecten als begrip voor verandering, acceptatie van 
verandering, het leren van elkaar (vertrouwen in elkaar) en 
(te ontwikkelen) vaardigheden. Met de trend om technieken 
als Agile en Scrum in te zetten hebben wij gemerkt dat enige 
richting en structuur in de vorm van systeemdenken als prettig 
is ervaren door alle deelnemers. De systematische organisatie en 
wijze van communicatie van uitgangspunten en tussenliggende 
resultaten op drie niveau’s (sturend, controlerend, 
verantwoording) heeft de samenhang en de besluitvorming in de 
keten bespoedigd.

Er is een cultuur ontstaan van activeren – elkaar proactief 
benaderen, en van vasthouden – stimuleren van routines en 
voorkomen van afwijking van het uitvoeren van activiteiten 
omschreven in het actieplan (zgn. ‘ad hoc’ gedrag om toch 
een resultaat te boeken). Uiteindelijk heeft het gezamenlijke 
informatieplatform en het besluitvormingsproces op strategisch, 
tactisch en operationeel niveau ondermeer geleid tot het verkorten 
van doorlooptijden door een gezamenlijk platform voor operations 

management (*10) in te richten, een lagere voorraadvorming op 
elk punt in de keten (= vermindering werkkapitaal), verhoogde 
integrale proceskwaliteit (en dus reductie van verspilling) en een 
hogere tevredenheid bij medewerkers en klanten en een groter 
vermogen om in te spelen op specifieke klantbehoeftes.

Tabel ...: vereenvoudigd voorbeeld samenhang tussen gedefinieerde 
doelstellingen en gehanteerde indicatoren

kritische performance indicatoren en de kritische risico indicatoren:
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5.  Gebruik van modellen - een beperkende factor
Veel van deze modellen (*11) en technieken – vaak opgeeist, 
toegepast en doorontwikkeld door adviserende, controlerende 
en audittende beroepsgroepen, zijn behulpzaam als referentie-
kader bij de uitvoering. Vaak beperken zij zich echter tot de 
hoofdlijnen of tot het hanteren van vinklijstjes ten behoeve 
van het voldoen aan richtlijnen of om ‘onzekerheden/risico’s’te 
kunnen inschatten waardoor de uitvoerenden te weinig 
aanknopingspunten krijgen.

1.  Klanten zijn veeleisender, beter op de hoogte van wat de markt biedt en willen een minimum functionaliteit voor een steeds lagere prijs.

2.  Het aanbod van producten en diensten wordt steeds groter, terwijl levenscyclus steeds korter wordt en duurzaamheid een serieuze markteis wordt. 

3  Een stappenplan wekt de suggestie dat ze altijd en in elke situatie toegepast kunnen worden en de bedoelde uitwerking hebben. Ons inziens is het vele malen meer 

 afhankelijk van de manier waarop deze als toepassing op een specifieke situatie op maat wordt gemaakt dan het ‘rucksichtlos’ volgen van een vinklijstje.

4  Zie eerdere opmerking over modellen.

5  Zie Treacy, M. en Wiersema, F., the discipline of market leaders, Addison-Wesley, Reading, MA, 1995, begrippen operational excellence (= basis is het streven naar laagste 

 totale kosten), product leadership (=basis is het # nieuwe produkten gelanceerd en gerealiseerde marge) en customer intimacy (= basis is het streven de beste totaal oplossing 

 voor de klant te realiseren) 6 SMART-definitie: Specifieke, Meetbare, Ambitieuze/Actiegerichte, Realistische, Tijdgebonden (voortgang is merkbaar waar te nemen in de tijd)

7  De lange termijn doelstellingen mogen geen beperkende mijlpalen geworden. Actieplan is momentum en motivati gedreven.

8  Principes zijn een pragmatische afgeleide van bekende modellen als TQM, Balance Scorecard, INK, ISO-31000, COBIT, COSO ...., Six Sigma en ISO-9..... 

9  STAR-profiel: beschrijving van situatie, taak, activiteit en resultaat (met daaraan gekoppeld opleidings/kennis/kunde/ervaringsprogramma)

10  Definitie - zie Hopp, J.W., Spearman, M.L., Factory Physics – foundations of manufacturing management, McGrawHill, 1996.

11  Bekende voorbeelden zijn COBIT, ISO31000, governance rulings van allerhande types leidend tot ISAE-xxx verklaringen.

12  Aangeboden voor werkelijke toepassing in de praktijk. In risico/reward termen blijven dergelijke werkwijzes naar mijn idee beperkt tot uitgebreide beschrijvingen van 

 randvoorwaarden en waarschuwingen om zo de onmogelijkheden te schetsen en wellicht resulterend in het oproepen van ‘oneigenlijke’ barrières. Dit levert een klimaat op 

 waar angst overheerst en de werkelijke waarde van de mogelijkheid tot innoveren ondersneeuwt.

6. Voorbeeld van detailuitkomst (‘meten=weten=besluitvorming’)
De volgende tabel is een onderdeel van het traject cockpit (KSF/
KPI/KRI) – betreft een deel verzameling van de oorspronkelijke 
doelstellingen in combinatie met de kritische succesfactoren, 

In het afsluitende deel zal ik ingaan op het innovation/risk/reward 
ecosysteem en de elementen beschrijven die kunnen helpen 
succesvolle (duurzame) innovaties te realiseren.
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