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Als het gaat om de aanpak van schades als gevolg van rampen 
en andere grote calamiteiten, dan kunnen de expertise- 
en reconditioneringsbranche een geweldig trackrecord 
overleggen. Wie herinnert ze niet: de aardbeving in Roermond 
(waarmee voor het eerst sprake was van een collectieve, 
gecoördineerde aanpak onder auspiciën BCE, nu NIVRE), de 
Bijlmer-ramp, de vuurwerkexplosie in Enschede, de diverse 
overstromingsschades, de stormschades door orkaan Lenny op 
Sint-Maarten en de MKZ-crisis.

Van meer recente datum staan ongetwijfeld nog op het netvlies 
enkele grote stormschades, de schadevolle hagelbuien en de 
waterschades door grote lokale neerslagbuien. Met als grote 
gemeenschappelijke deler dat experts, reconditioneerders en 
schadeherstellers er vaak onder moeilijke omstandigheden, 
tijds- en werkdruk in zijn geslaagd om de vele gedupeerden 
te bezoeken, de schade vast te stellen en te herstellen. En 
daarmee een positieve bijdrage hebben geleverd aan een 
hogere klanttevredenheid en een beter aanzien van de gehele 
verzekeringssector bij gedupeerden. 

Het waren vooral bij eerstgenoemde calamiteiten tijden dat 
expertise- en reconditioneringsbedrijven nog ‘ruim’ in hun 
mensen zaten en het ‘kostenbesparingsspook’ nog niet zo 
expliciet rondwaarde. Inmiddels zijn ook deze bedrijven door de 
markt gedwongen meer lean & mean te gaan werken. Met als 
gevolg dat zij vaak net voldoende mankracht in huis hebben voor 
het reguliere werk. En dus onvoldoende ‘handjes’ om daarnaast 
eventuele grote calamiteiten te kunnen handlen op een manier 
die verzekeraars en andere opdrachtgevers voor ogen staat. Een 
gevaar dat, zoals uit een enquête van Risk & Business blijkt, 
door een meerderheid van de lezers wordt onderschreven.

Natuurlijk hoort het in de eerste plaats bij het ondernemerschap 
om zelf zorg te dragen voor een goede bedrijfscontinuïteit: in 
mankracht en financiën. En daarmee voor voldoende kwalitatief 
goede schadeprofessionals. Maar aan de andere kant is het te 
gemakkelijk voor opdrachtgevers om de zorg hiervoor uitsluitend 
op het bordje van de schaderegelingsbedrijven te leggen en 
in het inkoopbeleid vooral te blijven kijken naar de factor prijs. 
Zij zijn immers ook zelf gebaat bij adequaat korps aan experts, 
reconditioneerders en schadeherstellers, zowel kwantitatief 
als kwalitatief. Zodat zij ook bij grote calamiteiten hun klanten 
snel en goed kunnen blijven helpen. Het is dan ook zaak dat 
marktpartijen hier in goed onderling overleg samen uitkomen. 
In het belang van gedupeerden, maar zeker ook van de gehele 
bedrijfstak. 

Voldoende 
‘handjes’ voor grote 
calamiteiten

volg ons ook via Twitter

http://www.polygongroup.com/nl
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DE ERVARINGEN VAN DE EERSTE 
SCHADE-EXPERTS OP SINT MAARTEN

Op woensdag 6 september jl. raasde de orkaan Irma over de  bovenwindse eilanden. De orkaan van de zwaarste 
categorie trof vooral Sint-Maarten, terwijl ook Saba en Sint-Eustatius zijn getroffen. De orkaan trok over de Caribische 
eilanden met windstoten die opliepen tot ver boven de 300 kilometer per uur. De schade was enorm. Volgens het Rode 
Kruis heeft meer dan 90% van de bebouwing op Sint-Maarten schade opgelopen en zou een derde tot een kwart van 
alle huizen zelfs totaal verwoest zijn. Bovendien werd ook de infrastructuur (vliegveld, haven, wegen) fors beschadigd. 
Binnen enkele dagen waren de eerste schade-experts ter plekke om de schades op te nemen. Op de volgende 
pagina’s kunt u de ervaringen lezen van Jan Willemse (Cunningham Lindsey), Ronald Pols (DEKRA Experts) en Arwin 
Karssemeijer (Experts in Schade).

Cunningham Lindsey zeker tot eind van dit jaar actief op 
Sint Maarten
Vier dagen nadat de orkaan Irma had huisgehouden in het 
Caribisch gebied zat Cunningham Lindsey met drie man op Sint 
Maarten: Michiel Jongeneel en Jan Willemse vanuit Nederland en 
Alfred Kraft van Ermel vanuit Curaçao. Binnen een week werd het 
team opgeschaald met nog eens zes experts en uiteindelijk naar 
een bezetting van twaalf medewerkers, inclusief de mensen van het 
Curaçaose kantoor en administratieve ondersteuning. In opdracht 
van zowel lokale als internationale verzekeraars heeft Cunningham 

Lindsey inmiddels enkele honderden expertiseopdrachten 
in behandeling voor schades aan particuliere woonhuizen, 
infrastructuur, hotels, winkels, overige bedrijven, de berging van 
(plezier)jachten (aansprakelijkheidsclaims) van jachthavens 
en utiliteits- en telecombedrijven. “Het zijn stuk voor stuk grote 
schades, tot in de miljoenen euro’s aan toe”, vertelt Jan Willemse, 
lid van het Major & Complex Loss team en coördinator van het CAT-
team, tussen twee langdurige bezoeken aan het rampgebied in.
Jan Willemse is een ervaren rot in het vak, maar desalniettemin 
heeft de situatie op Sint Maarten een grote indruk op hem gemaakt. 
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“De storm heeft zoveel verwoest, 85 à 90% van de gebouwen 
is beschadigd. Je waant je zo nu en dan in een oorlogsgebied, 
zeker in het begin met de patrouillerende mariniers op straat. 
Ook wij hebben onder moeilijke omstandigheden ons werk 
moeten doen. Het begon al met de vraag: hoe komen we op het 
eiland nu het vliegveld zwaar beschadigd is? Wij hebben op het 
eiland kunnen komen via onze contacten op het eiland. En de 
groep na ons hebben we via Sint Kits kunnen invliegen”, aldus 
Willemse, die samen met zijn beide CL-collega’s op het eiland zat 
toen een nieuwe orkaan – Maria – naderde. “Dat was best even 
spannend.”
 
Door de ervaringen met calamiteiten in het verleden waren 
Jan Willemse en zijn CL-collega’s ook dit keer goed voorbereid. 
“We hadden zoals gebruikelijk een draaiboek opgesteld. Altijd 
nuttig, maar de praktijk is toch altijd anders. Zo hadden we 
bijvoorbeeld vooraf hotelkamers geboekt en auto’s gehuurd 
voor onze medewerkers, maar het hotel was verwoest en 
ook de auto’s waren niet beschikbaar. Het was ook dit keer 
improviseren geblazen. De voornaamste belemmeringen waren 
van praktische aard: de gebrekkige elektriciteitsvoorzieningen en 
communicatiemogelijkheden, waardoor bij het schrijven van je 
rapport de stroom en dataverbindingen er geregeld uitklapten en 
het vaak lastig was om bijvoorbeeld schadefoto’s en rapporten 
in het systeem te uploaden. Verder hadden we last van de 
benzineschaarste – je mocht voor maar 20 dollar per keer tanken 
– en moest je goed rekening houden met de ingestelde avondklok – 
na 17:00 uur niet meer buiten – al hadden wij de eerste dagen wel 
gelukkig de beschikking over een ‘hurricane-pas’. Ook bleek het in 

de praktijk lastig de gedupeerde verzekerden te bereiken, omdat 
duizenden bewoners geëvacueerd waren. Desondanks hebben we 
inmiddels alle schades kunnen beoordelen en voor een overgroot 
deel schaderamingen aan opdrachtgevers door kunnen geven.Ook 
zijn er reeds schades geregeld en uitbetaald.”

Gevraagd wat hem persoonlijk het meest is bijgebleven, zegt hij 
als eerste de enorme rijen: voor de noodwinkels, elke ochtend 
voor de bank en bij de benzinestations. “Minder plezierig waren 
de plunderingen in de eerste dagen, waarbij soms dingen 
werden ontvreemd waarvan ik me afvroeg of de plunderaars 
daar echt iets aan hadden. Maar mijn algemeen beeld is positief. 
Wat vooral indruk heeft gemaakt, is de enorme veerkracht en 
gemeenschapszin van de bevolking, die zeker na de orkaan Maria 
de handen uit de mouwen heeft gestoken om de toep op te ruimen 
en het eiland weer schoon te maken. Als je dat vergelijkt met het 
Franse deel van het eiland, waar sinds de orkaan nog niets lijkt te 
zijn gebeurd, is dat een wereld van verschil.”

Ronald Pols (DEKRA Experts): Trots op de aanpak van ons 
team ter plekke
Voor de expertise- en schaderegelingswerkzaamheden op de 
Antillen en in de rest van het Caribisch gebied heeft DEKRA Experts 
sinds geruime tijd een speciale vestiging/branche office: DEKRA 
Caribbean in Willemstad, Curaçao, die onder leiding staat van de 
ervaren lokale schade-expert Jos Dijk. De orkanen Harvey, Irma en 
Maria hebben de afgelopen weken voor topdrukte gezorgd, waarbij 
het lokale team de basis vormde voor de aanpak van de stroom aan 

Jan Willemse Ronald Pols
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schades en is aangevuld met experts (vanuit diverse branches) uit 
Nederland.

Ronald Pols, directeur van DEKRA Claims & Expertise, zegt trots 
te zijn op de manier waarop zijn collega’s onder vaak moeilijke 
omstandigheden ter plekke de schaderegelingswerkzaamheden 
hebben aangepakt, zowel bij particulieren als bedrijven.Pols 
is ook zelf op Sint Maarten geweest. “Ik was ook op het eiland 
na de orkaan Lewis, maar nu is de schade aanmerkelijk groter. 
Er is sprake van een ongelooflijke verwoesting en de overlast is 
vele malen groter. Je komt ook bizarre schades tegen, zoals een 
compleet weggevaagde beachbar en een totaal ingestort hotel. Wat 
me persoonlijk naast de onvoorstelbare schade vooral is opgevallen 
is de enorme veerkracht van de bevolking om hun leven weer op te 
pakken en de wil om er met elkaar snel weer bovenop te komen.”

Inmiddels al enkele tientallen contra-expertiseopdrachten 
voor Experts in Schade
Experts In Schade (EIS), het eerder dit jaar gestarte 
samenwerkingsverband van vier zelfstandig opererende contra-
experts, heeft een vestiging geopend in Willemstad op Curaçao. 
Van daaruit wil men gedupeerden, particulieren en bedrijven, 
en hun belangenbehartigers (intermediair en advocaten) in het 
gehele Caribisch gebied bijstaan. “De start is bemoedigend. We 
hebben inmiddels enkele tientallen opdrachten als gevolg van de 
zware orkaan die Sint Maarten heeft geteisterd”, verklaart Arwin 
Karssemeijer, die als eerste van zijn vier collega’s het rampgebied 
beroepsmatig heeft bezocht.” 

De orkaan Irma heeft volgens hem onvoorstelbaar veel schade 
toegebracht aan gebouwen, infrastructuur , auto’s e.d. “De 
behoefte aan begeleiding door een contra-experts is groot, te meer 
daar veel van onze opdrachtgevers , waaronder pandeigenaren, 
bedrijven en eigenaren van de doorgaans wat duurdere woningen 
weinig vertrouwen hebben in een goede afwikkeling van hun 
schade. Zo moesten verzekerden van één lokale verzekeraar 
Nagico vóór 31 oktober jl. hun claim hebben ingediend om deze 
überhaupt in behandeld te krijgen, iets wat in mijn ogen juridisch 
absoluut niet kan.”

Karssemeijer, die begin november zijn collega Peter de Raad weer 
afloste op de nieuwe vestiging op Willemstad, verwacht vanwege 
de enorme hoeveelheid werk nog zeker tot volgend jaar februari in 
de Antillen werkzaam te kunnen blijven. “ Over de samenwerking 
met zijn Nederlandse collega’s die voor verzekeraars werken, zoals 
schade-experts van DEKRA en Cunningham Lindsey, is hij goed 
te spreken. “Bij hen is een goed begrip voor de omstandigheden 
van gedupeerden en ook op een constructieve manier samen te 
werken. Met de aanwezige schade-experts uit de omringende 
eilanden is dat beduidend lastiger.” 
 
Desgevraagd geeft hij aan dat er nagenoeg geen praktische 
belemmeringen zijn. “Wel is het natuurlijk zo dat je ver en lang 
van huis bent. Als je gezin niet achter je staat, is een dergelijke 
missie niet te volbrengen.” Ook hem is opgevallen dat de 
bewoners van Sint Maarten enorm positief zijn.” Er wordt echt 
gedacht in oplossingen.Wat mij persoonlijk is bijgebleven is de 
schrijnende situatie dat een oudere dame al weken in haar auto 
sliep omdat haar huis was verwoest. En toch klaagde zij niet. Zeer 
bewonderenswaardig. Maar er is natuurlijk veel meer menselijk 
leed.”

Nu de regering van SXM akkoord is gegaan met de voorwaarden 
die door Nederland zijn gesteld komt de weg vrij voor financiële 
hulp. Karssemeijer spreekt de hoop uit dat de geldstroom de juiste 
weg zal vinden en zo een bijdrage aan een voorspoedig herstel van 
het eiland kan leveren. Een regie met militaire precisie is hierbij 
volgens hem noodzakelijk.

Arwin Karssemeijer
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Een vieze, penetrante lucht kan een vervelend gevolg zijn van een brandschade, waterschade of een schimmelprobleem. 
Wie ooit kort na het blussen van een brand, door een woning, bedrijfspand of fabriekshal heeft gelopen, kan erover 
meepraten. De praktijk leert dat veel mensen die na een dergelijke calamiteit na verloop van tijd terugkeren in 
hun woning of bedrijfspand de geur nog een tijd lang ruiken. Vaak meer en langer dan anderen die de calamiteit 
niet hebben meegemaakt. “Geur is ook een beleving”, benadrukt Thomas van der Weiden, operationeel  directeur 
bij Dolmans Calamiteiten Diensten, het bedrijf dat voorloper is in de inzet van geurmanagement na calamiteiten. 
En met succes. “Betrokkenen reageren positief. Een adequate geurbehandeling werkt dan ook zeker een hogere 
klanttevredenheid in de hand. En dat zonder veel extra kosten.”

Van der Weiden werkt sinds 1990 bij de Dolmans-organisatie, 
op twee korte uitstapjes van zes tot acht maanden na. In die 
tijd heeft hij gewerkt bij alle bedrijfsonderdelen. Begonnen bij 
Dolmans Facilitaire Diensten als projectleider, maakte hij eind 1997 
voor een periode van bijna 5,5 jaar de overstap naar Dolmans 
Reconditionering, aanvankelijk als projectmanager en later als 
vestigingsmanager in IJsselstein. Na het eerste kortstondige 
uitstapje keerde hij voor een periode van ruim drie jaar terug bij 
Dolmans Specialistische Reiniging, eerst als projectmanager op 
de vestiging in Nieuw-Vennep en later als vestigingsmanager 
in IJsselstein. Sinds begin 2007 is hij werkzaam bij Dolmans 
Calamiteiten Diensten, in eerste instantie op de vestiging Rotterdam 
als projectmanager en later als vestigingsmanager. 

Vanaf begin 2012 heeft hij de functie van operationeel directeur 
voor de regio Zuid. Collega Arie Maarleveld heeft dezelfde functie 
voor de werkzaamheden in regio Noord en René van der Woerd 
voor de vestiging IJsselsein, inclusief het servicecenter, terwijl 
hij ook verantwoordelijk is voor een aantal grote opdrachtgevers. 
Bij Dolmans Calamiteiten Diensten werken momenteel ca. 350 
medewerkers verspreid over 20 vestigingen in heel Nederland.         
      
KEUZE VOOR VERBREDING EN SPECIALISMEN                                           
Brand- of stormschade, wateroverlast, een explosie of een 
inbraak, Dolmans biedt 24 uur per dag en 7 dagen per week 
hulp na een calamiteit. Het bieden van noodhulp, het reinigen en 
reconditioneren van opstal en inboedel, maar ook enkele service- 
en onderhoudswerkzaamheden, zoals schilderen en herstel van 
tegelwerk, behoren tot het dienstenpalet. 

Een aantal jaren geleden heeft de marktleider in reconditioneren 
het dienstenpalet verder uitgebreid met verschillende specialismen 
zoals lucht- en vetkanaalreiniging, schimmelbestrijding (een 

Thomas van der Weiden (Dolmans Calamiteiten Diensten) over nieuwe dienst 
geurbehandeling:                                                                                    

GEUR IS OOK EEN KWESTIE 
VAN BELEVING

Thomas van der Weiden: “Betrokkenen reageren positief. Een adequate 
geurbehandeling werkt dan ook zeker een hogere klanttevredenheid in de 
hand. En dat zonder veel extra kosten.”

toenemend probleem na vooral waterschade) en geurmanagement. 
“Een bewuste keuze uit oogpunt van de one-stop shop-gedachte”, 
benadrukt Van der Weiden. “Aanvankelijk hebben we deze 
werkzaamheden uitbesteed aan externe bedrijven, omdat we het 
specialisme nog niet zelf hadden ontwikkeld. Nu doen we het zelf, 
omdat we hiervoor de specialisten – en daarmee de kennis - in 
eigen huis hebben. Daarvoor hebben we een aantal medewerkers 
speciaal opgeleid en aangenomen.”
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GEURBEHANDELING 
Na een brand, waterschade of schimmelprobleem blijft vaak een 
penetrante stank hangen die moeilijk te verwijderen is. Van der 
Weiden: “Voor betrokkenen is dat een vervelende herinnering 
aan een nog onaangenamere situatie. Bij Dolmans hebben we de 
kennis, middelen en speciale apparatuur in huis om nare geuren 
zo snel mogelijk weg te nemen. Daarbij gaan we vaak een stapje 
verder dan alleen het verwijderen van de stank en proberen we 
actief met de opdrachtgever en betrokkenen mee te denken en 
zorg te dragen voor een positieve geurbeleving.”

Een antwoord dat om een toelichting vraagt. De operationeel 
directeur: “Voor gedupeerden is een schade vaak een traumatische 
ervaring, vooral een brand. Wij ervaren bij onze dagelijkse 
werkzaamheden dat vooral bij een brandschade - en in iets 
mindere mate ook bij waterschade - mensen de geur nog een 
tijd lang blijven ruiken. Opvallend is dat zij de stank in de meeste 
gevallen vaker en ook langer ervaren dan anderen die de calamiteit 
niet hebben meegemaakt. Sterker nog, een gedupeerde die 
daadwerkelijk vlammen in zijn woning heeft gezien, blijft vaker en 
langer een stanklucht ruiken dan een betrokkene die geen vuur 
heeft gezien.” 

MINDSET                                                                        
Op basis daarvan concludeert Van der Weiden dat geur ook een 
kwestie van beleving is. “Het is een mindset. Door hier slim en 
professioneel mee om te gaan kan adequaat worden ingespeeld 
op de emoties van klanten en op die manier kan de beleving in 
positieve zin worden bijgedraaid. Betrokkenen reageren positief. 
Een adequate geurbehandeling zorgt honderd procent voor een 
hogere klanttevredenheid. En dat zonder veel extra kosten. Zeker 
als je bedenkt dat mensen eerder in hun eigen huis kunnen blijven 
wonen en er dus minder kosten voor vervangende huisvesting 
worden gemaakt.” 

Hoe is dit specialisme ontstaan? Van der Weiden licht toe: “In 
de eerste plaats hebben we tientallen jaren ervaring opgedaan 

met brandschades en de laatste jaren ook steeds vaker met 
waterschades. De vaak verschrikkelijke stank die dergelijke 
calamiteiten veroorzaken kunnen we maskeren en/of neutraliseren 
bij onze eerste reconditioneringswerkzaamheden. Bijvoorbeeld 
door middel van deo’s, vapo’s en andere anti smoke-middelen, 
het gebruik van enzymen, het ozoniseren van aangetaste 
zachte stoffen en materialen of het isoleren van bevuilde harde 
materialen. We hebben speciale apparatuur die de gewenste geur 
– hoeveelheid en tijd- op afstand kunnen instellen en aanpassen. 
Geurmanagement is maatwerk, omdat geen schade hetzelfde is en 
bovendien is de beleving van ieder mens anders.”

Hij geeft aan qua geurmanagement ook veel opgestoken te 
hebben van de manier waarop vooral de wellness-sector en enkele 
horecagelegenheden met het toepassen van geuren omgaan. “Voor 
brand hebben we onze eigen ‘geur’-lijn”, zegt hij alsof hij het over 
een parfumlijn heeft.

VOORLOPERS                                                                      
Desgevraagd zegt Dolmans’ operationeel directeur niet te 
willen beweren dat zijn bedrijf de enige reconditioneerder is die 
geurmanagement toepast. “Maar we lopen hierin wel voorop. We 
zien het vooral als aanvulling op ons dienstenpalet, waardoor we de 
performance van onze corebusiness verder kunnen optimaliseren.” 
Behalve bij schade in opdracht van de verzekeringsbranche wordt 
het geurmanagement ook meer en meer in andere bedrijfstakken 
toegepast, zoals door VvE’s en woningbouwcorporaties. 

Als één van de meest recente bijzondere schadevoorvallen wijst hij 
op de aanpak van een brand in een restaurant. “We hebben daar 
flink actie moeten ondernemen om de stankoverlast weg te krijgen. 
Soms moet je daarbij ook creatief zijn. Op de een of andere manier 
duurde het wat langer om de vervelende geur bij de ingang weg te 
krijgen. Toen hebben we de eigenaar geadviseerd enkele goedkope 
flessen wijn bij de entree leeg te gooien en daar een tijdje te laten 
liggen. Daardoor rook het plotsklaps anders en dat met een geur 
die prima past bij de sfeer van het restaurant.”
 
VOORDELEN EN VOORWAARDEN                                                     
Gevraagd naar de voordelen van het toepassen van 
geurmanagement noemt Van der Weiden als eerste rust brengen 
bij de betrokkenen. “Ik ben ervan overtuigd dat het bijdraagt 
aan een hogere klanttevredenheid, terwijl de kosten ervan bijna 
verwaarloosbaar zijn. Ik ben geregeld op locaties geweest waar ik, 
net als mijn medewerkers, geen brand- of rooklucht meer rook, 
maar de bewoners wel. Dan moet je daar niet tegen in gaan of 
de klachten bagatelliseren, maar juist meegaan met betrokkenen 
en ter plekke hun verhaal aanhoren. Ook na het plaatsen van de 
speciale geurapparatuur moet je geregeld contact opnemen of zij 
verbetering ervaren. In verreweg de meeste gevallen verandert de 
geurbeleving van betrokkenen snel en is ook in hun beleving de 
stank- of rookoverlast binnen twee weken verdwenen.”

Een keuken na een brand: “Voor gedupeerden is een schade vaak een 
traumatische ervaring, vooral een brand. Wij ervaren bij onze dagelijkse 
werkzaamheden dat vooral bij een brandschade - en in iets mindere mate 
ook bij waterschade - mensen de geur nog een tijd lang blijven ruiken”, zegt 
Thomas van der Weiden.

Voor betrokkenen is stank een 
vervelende herinnering aan een nog 

onaangenamere situatie
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Huib Ort (DEKRA Experts) doet oproep aan overheid en verzekeringssector 

SPEEL TIJDIG IN OP DE MOGELIJKHEDEN DIE 
‘DE NIEUWE ZIJDEROUTE’ BIEDT 

Zowel de overheid als de verzekeringsbranche zou goed 
en tijdig moeten nadenken over de impact van de Chinese 
wereldhandelsplannen op de kansen en de commerciële 
mogelijkheden die ‘De Nieuwe Zijderoute’ Nederland als 
transportland biedt.  Die boodschap verkondigde Huib 
Ort, manager Marine bij DEKRA Experts, vorige maand  in 
zijn inleiding bij de VNAB Lunch &  Learn-bijeenkomst 
in Rotterdam. Naar zijn mening stellen beiden zich tot 
dusver te terughoudend op, terwijl een en ander grote 
financiële en economische consequenties kan hebben 
voor de positie van Nederland als transportland en de 
haven van Rotterdam.

In een presentatie met als titel ‘De Nieuwe Zijderoute’ begon 
Ort, die hij samen met zijn collega Maup Hoppzak gaf, met 
een opmerkelijke stelling: “Er is helemaal geen sprake van een 
‘nieuwe’ zijderoute, maar er zijn zes corridors en minimaal even 
zoveel routes waarlangs de handel tussen China en West Europa 
plaatsvindt en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande 
infrastructuur in de verschillende landen: drie over land, drie over 
zee. Hij gaf aan er tevens van overtuigd zei te zijn dat binnen 
niet al te lange tijd ook volop gebruik gemaakt zal worden van de 
scheepsroute over de Noordelijke IJszee. “Dat is een kwestie van 
tijd.”

Opkomst China
Ort doelt met zijn oproep aan politiek en verzekeringsbranche 
vooral op de opkomst van China als handelsland en op de reeds in 
gang gezette verschuiving van de wereldmacht, zowel politiek als 
economisch. Terwijl het land zijn marktaandeel in de wereldwijde 
export tussen 2000 en 2014 al heeft zien verdrievoudigen van 4 % 
naar 12% en de import van 3 naar 10%, heeft China ambitieuze 
groeiplannen. Die staan in het zogeheten OBOR (One Belt, 
One Road) project, dat ten doel heeft de komende decennia tot 
2049 (het 100-jarig bestaan van de Chinese Volksrepubliek), 
het achterland van China verder te ontwikkelen en een betere 
(handels)verbinding tot stand te brengen tussen enerzijds China en 
anderzijds Europa, diverse Aziatische landen, Afrika, het Midden-
Oosten, Zuid Amerika en mogelijk ook de VS. 

“Met name de routes over land/over spoor worden dankzij 
OBOR beter gefaciliteerd”, benadrukt DEKRA’s manager Marine, 
volgens wie de huidige positie die de VS inneemt als een 
economisch, reactionaire, zich in zichzelf terugtrekkende reus, 
een katalyserende werking heeft op de ontwikkeling van China als 
economische en toekomstgerichte wereldmacht.

Historie 
In een boeiend verhaal belichtte hij de geschiedenis en ontwikkeling 
van de eeuwenoude Zijderoute over zee en die over land, waarmee 
in eerste instantie producten als zijde, thee, en keramiek werden 
geruild voor medicijnen, jade en goud. Beide routes hebben 
eeuwenlang gefungeerd, al zijn de landroutes een tijd lang niet 
of minder gebruikt vanwege de activiteiten van roversbendes en 
vanwege ’de zwarte dood’(pest), die via deze route werd verspreid. 

In 1977 introduceerde de toenmalige premier Deng Xiaping de 
zogenoemde ‘Open Door Politic’ om de handel met het buitenland 
te bevorderen, waarna China in 2001 toetrad tot de WHO 
(Wereldhandelsorganisatie). Een en ander leidde uiteindelijk tot een 
verdrievoudiging van China’s marktaandeel in zowel de wereldwijde 
im- als export. Ook werd onder leiding van de huidige premier Xi 
Jinping het OBOR -project geïntroduceerd, inclusief ‘de nieuwe’ 
zijderoutes over land en water. 

Wat is de doelstelling van China met de nieuwe plannen?, stelde 
Ort retorisch, om vervolgens zelf het antwoord te geven: “Het 
oplossen van de overcapaciteit en overproductie gerelateerd aan 
de dalende groei van de economie, het (mede) realiseren van groei 
in de wereldeconomie, het bieden van hulp aan ca 65 landen 
(infrastructuur) in Azië en Oost Europa, vooral met de ontwikkeling 
van de HSR (bijv. Belgrado – Budapest) spoorlijn, alsmede 
het verwezenlijken van een nieuw internationaal systeem voor 
wereldeconomie na de crisis van 2008, gericht op de wereldmarkt 
en niet op de lokale markt.” 

Huib Ort: “Tilburg kan het distributiepunt worden voor Nederland, België en 
Frankrijk, ook voor kleinere vrachthoeveelheden, zeker door de aanwezigheid 
aldaar van enkele grote expediteurs die veel zaken doen met China. 
Bovendien zie ik mogelijkheden voor de Rotterdams haven in de combi van 
het goederentransport per trein van China naar Rotterdam en aansluitend per 
schip naar de VS (Oostkust).Dat is sneller dan het huidige vervoer per schip.“
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Forse investeringen in transport per spoor
In dit verband vertelde Ort onder meer dat China momenteel fors 
investeert in het transport per spoor, waaronder de ontwikkeling 
van grote overslagterminals aan de grens in Kazachstan en Polen. 
Tevens investeren ze in diverse nieuwe vervoerstechnieken, zoals 
bijvoorbeeld de zogeheten ‘hyperloop’, een soort buisconstructie 
waardoor treinen in een vacuüm omgeving een snelheid van 
meer dan 400 tot 1.000 km/uur kunnen bereiken. Ook is China 
bezig met het uitbouwen van de haven van het Griekse Piraeus 
(inmiddels de 5e haven van Europa) en zijn er plannen voor de 
bouw van een nieuwe, grote haven in de buurt van het Italiaanse 
Venetië.”

Hij staafde de ambitieuze Chinese plannen met enkele cijfers. 
Momenteel worden via de spoorroutes 180.000 TEU (= 20 voet 
containers) en dat aantal loopt naar verwachting op naar 800.00 
TEU in 2020, vergelijkbaar met 50 grote containerschepen, zoals 
bijvoorbeeld de MS Jupiler, die recent in het nauw van Bath is 
gestrand. In de toekomst zullen tussen China en Europa v.v. ca. 
6.000 goederentreinen rijden. Per schip wordt momenteel een 
veelvoud daarvan vervoerd: 13 miljoen TEU. “Hoewel het vervoer 
per spoor ongeveer slechts 10% van de vervoerde goederen 
betreft, kunnen deze ontwikkelingen een grote impact hebben 
voor de positie van een transportland als Nederland en voor de 
Rotterdamse haven.”
 
Ort gaf aan dat er door critici ook enkele kanttekeningen worden 
geplaatst. “Zo wordt het OBOR-project door sommigen gezien 
als een politiek plan in plaats van een economisch plan, kan 
de relatie tussen China, Europa, de VS en Rusland drempels 
opwerpen, lukt niet elk project (bijv. HSR Thailand) en is er politiek 
onrust in een groot aantal van de 65 landen die China momenteel 
(infrastructurele) hulp aanbiedt en heeft ‘Beijing’ weinig ervaring in 
het managen hiervan.” 

Kansen en mogelijkheden
Aan de andere kant wees DEKRA’s manager Marine zijn gehoor 
nadrukkelijk op de kansen en mogelijkheden. Zo is Nederland 
één van China’s grootste handelspartners, hoewel China ons land 
niet ziet als belangrijkste EU land in OBOR-verband. Daarnaast 
is de luchtvracht tussen Schiphol en China fors toegenomen, kan 
Rotterdam mogelijk het verbindingspunt worden van de land- en 
zeeroutes naar UK en USA (oostkust), wat tijd- en kostenvoordelen 
oplevert. Verder zijn er al geregeld groupage goederentreinen die 
tussen China en Duitsland en Nederland rijden en heeft dit jaar de 
eerste trein in 18 dagen de 12.000 kilometer tussen Yiwa (China) 
en Londen afgelegd. 

Ging het zo’n vijf à zes jaar geleden nog om enkele tientallen 
goederentreinen en vorig jaar nog om enkele honderden per 
jaar . Voor de toekomst zegt Ort ongeveer 6.000 treinen per jaar 
te verwachten op het traject China-Europa v.v. “Een positieve 
ontwikkeling is dat dat de ‘Chengdu–Tilburg-Rotterdam Express’, 
waarmee in 15 dagen 11.000 km kan worden afgelegd door zes 
landen, meer en meer volume krijgt. Vorig jaar reden er al 250 
treinen met elk 80 TEU op dit traject. Tilburg kan het distributiepunt 
worden voor Nederland, België en Frankrijk, ook voor kleinere 
vrachthoeveelheden, zeker door de aanwezigheid aldaar van enkele 
grote expediteurs die veel zaken doen met China. Bovendien zie 
ik mogelijkheden voor de Rotterdams haven in de combi van 
het goederentransport per trein van China naar Rotterdam en 
aansluitend per schip naar de VS (Oostkust).Dat is sneller dan het 
huidige vervoer per schip.”

Vergelijking transport China – West Europa 
Ort maakt voor het goederentransport tussen China en West-
Europa de vergelijking in tijd en kosten tussen de verschillende 
vervoersmodaliteiten. Het vervoer per spoor via de Nieuwe 
Zijderoute kost weliswaar twee tot drie keer zoveel als zeevervoer, 

De 6 corridors 

1.  China, Mongolië, 
 Rusland corridor 
2.  Nieuwe Euro-Azië 
 continentale corridor  
 (via Kazachstan en Polen) 
3.  China – Centraal Azië – 
 West Azië corridor (China 
 Turkije) 
4.  China – Pakistan corridor 
5.  Bangladesh – China – India 
 – Myanmar corridor 
6.  China – Indochinese 
 schiereilanden corridor 
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De Nieuwe Zijderoutes 

A.  Over land (spoor) 
1.  China – Europa via Centraal Azië en 
 Rusland (N-route) 
2.  China – Europa via Kazachstan of 
 Turkije (Midden en Zuid route) 
3.  China – Perzische golf door Centraal 
 Azië 
4.  China – ZO Azië – Zuid Azië en 
 Indische Oceaan 

B. Over zee 
5.  China – kusthavens in Europa (Piraeus/ 
 Venetië) via Zuid Chinese Zee en 
 Indische Oceaan 
6.  China – Kusthavens in Azië via Grote 
 Oceaan en Zuid Chinese Zee 

De nabije toekomst? 

China – Europa via de Noordelijke IJszee 

Door smelten ijskappen binnen 10 jaar een 
normale route. Besparing 30% in tijd en kosten 
Suez kanaal.

insurance

maar doet er beduidend sneller over: 14-16 dagen versus 35-40 
dagen. Het goederenvervoer door de lucht is weliswaar nog sneller 
– vier dagen – maar kost minimaal vijf keer zoveel als het vervoer 
per spoor en 10 tot 15 keer zoveel als het vervoer per schip.

DEKRA’s manager Marine noemt het vervoer per spoor vooral 
interessant voor producten die snel op bestemming moeten zijn, 
zoals elektronica, mode enz. (o.a. Alibaba, Ali Express). Ook biedt 
het volgens hem een prima oplossing voor het vervoer vice versa 
van auto’s en onderdelen, schoonmaakmiddelen, luxe producten, 
farmaceutische- en medische producten, voedsel, melkpoeder, 
wijn, landbouwproducten. “Een probleem van deze transportvorm 
is het vinden van voldoende retourvrachten aangezien er veel 
meer vracht vanuit China naar West-Europa komt dan dat er de 
andere kant op gaat”, aldus Ort, die daarnaast wees op enkele 
andere risico’s. “De enorme klimaatverschillen op de route (’s 
zomers gemiddeld +30ºC, ‘s winters gemiddeld -20ºC) kunnen 

voor problemen zorgen. Blijft bijvoorbeeld de reefer unit (het 
koelsysteem) van de container het doen?”

Mogelijke belemmeringen
Andere mogelijke nadelen en belemmeringen kunnen volgens 
hem worden veroorzaakt door vertraging als gevolg van sneeuwval, 
maar ook bijvoorbeeld door ladingdiefstal en/of beschadiging, 
het tweemaal wisselen van spoorbreedte onderweg, de overslag 
op grensterminals, stakingen en andere ordeverstoringen, 
politieke onrust en ontwikkelingen en terrorisme. “Er wordt 
hierop ingespeeld door de terminals goed te faciliteren, onder 
andere met servicepunten voor containers alsmede de terminals 
te bewaken, de treinen bewaakt door CIS-landen te laten rijden 
en, met betrekking tot de sneeuwval, het inzetten van enorme 
sneeuwschuivers op het spoor”, aldus Ort, die zijn verhaal afsloot 
met de opmerking dat OBOR niet te stoppen is, maar wel kritisch 
gevolgd dient te worden (o.a. door Clingendael, maar ook door 
verzekeraars). 
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Kerncijfer-onderzoek Bureau DFO wijst uit:

EÉN VAN DE ZES INTERMEDIAIRS SLUIT 
VOOR ZICHZELF CYBERPOLIS; SLECHTS 3% KLANTEN 

DOET HETZELFDE

Het intermediair en cyberverzekeringen is nog geen 
geweldig huwelijk. Uit het online kerncijferonderzoek 
‘Cyberrisico en AVG’ van Bureau DFO blijkt dat slechts 
17% van de ondervraagden een cyberrisicoverzekering 
heeft afgesloten voor het eigen kantoor en dat gemiddeld 
slechts 3% van hun klanten hetzelfde heeft gedaan. “De 
vraag hierbij kan opkomen hoe de 83% van de kantoren 
die zelf geen cyberrisicoverzekering heeft afgesloten, 
geloofwaardig andere ondernemers kan adviseren om 
deze verzekering wel af te sluiten. Door de cumulatie 
van gevoelige persoonsgegevens zijn juist financieel 
advieskantoren zeer kwetsbaar voor schade als gevolg van 
data-lekken en hacks”, aldus stelt Bureau DFO.

Bureau DFO voert als vele jaren onderzoek uit onder financieel 
advieskantoren met als doel om via de resultaten ondernemers te 
helpen hun dienstverlening verder te optimaliseren en daarmee 
hun markpositie te versterken. 

Waarom niet? 
In hun motivatie om geen verzekering af te sluiten wijken volgens 
de intermediaire adviesorganisatie advieskantoren en hun klanten 
niet veel van elkaar af. “Er is vaak geen gevoel van urgentie, 
veroorzaakt door het idee dat het eigen bedrijf weinig tot geen 
risico loopt of dat men goed beveiligd is tegen eventuele risico’s. 
Daarnaast wordt een cyberrisicoverzekering gezien als een extra, 
hoge kostenpost waarbij men vaak onvoldoende inzicht heeft in 
dekking en voorwaarden.”

Dat het hier gaat om een reëel risico blijkt uit het feit dat 7% van 
de financieel adviseurs die aan het onderzoek hebben meegedaan 
nu al te maken hebben gehad met schadegevallen gerelateerd aan 
cyberrisico. Bureau DFO verwacht dat het aantal kantoren dat in de 
komende jaren te maken krijgt met ransomware en schadeclaims 
als gevolg van het niet correct naleven van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de komende jaren 
sterk zal oplopen.

Belangrijk onderwerp
Cyberrisico’s zijn volgens Bureau DFO inmiddels een reëel 
risico waarmee elke organisatie rekening moet houden. “Niet 
ter discussie zal staan dat indien een ondernemer een adviseur 
inschakelt om zekerheid te organiseren ten behoeve van zijn 
onderneming, de redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur 
dan ook aandacht zal besteden aan de cyberrisico’s.“

Uit het onderzoek blijkt overigens wel dat cyberrisico en AVG 
onderwerpen zijn dat velen in de financiële branche bezighoudt. 
Het is volgens Bureau DFO dan ook niet verwonderlijk dat een groot 
deel (79%) van de deelnemende financieel adviseurs aangeeft 
het belangrijk tot zeer belangrijk te vinden dit onderwerp met hun 
klanten te bespreken; 8% van de respondenten acht advisering 
van klanten over het cyberrisico als (zeer) onbelangrijk, terwijl 14% 
antwoord met ‘niet onbelangrijk, niet belangrijk’. Dat het hier gaat 
om een complex onderwerp houdt sommige adviseurs wellicht nog 
tegen; 64% bespreekt dit namelijk daadwerkelijk met hun klanten. 
36% doet dit dus niet, al geeft twee derde van hen wel aan het 
belangrijk te achten om dit te doen. “Wanneer niet nadrukkelijk 
met de klant is afgestemd dat voorlichting over cyberrisico niet door 
de adviseur wordt gegeven, loopt de adviseur het risico, nadat een 
cyberrisico is opgetreden, door de klant te worden beticht van een 
beroepsfout”, benadrukt Bureau DFO.

insurance
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niet voldoende middelen voor hebben, maar een aantal van hen 
geeft ook aan niet voldoende thuis te zijn in bijvoorbeeld ICT om 
hier goed over te kunnen adviseren.

Nieuw fenomeen
Dat cyberrisico een nog relatief nieuw fenomeen is in de financiële 
wereld blijkt wel uit de (relatief geringe) ervaring die men hiermee in 
de praktijk heeft opgedaan: ruim een derde (38%) heeft tot dusver 
nog geen ervaring opgedaan met cyberverzekeringen. De 62% 
van de deelnemers die al ervaring heeft opgedaan met aanbieders 
van cyberrisicoverzekeringen is gevraagd deze te beoordelen. De 
aanbieders ontlopen elkaar daarbij nauwelijks. Chubb, Hiscox en 
Turien & Co worden met het rapportcijfer 7,2 beoordeeld en AIG 
met een 6,8. Bureau DFO benadrukt hierbij dat deze beoordeling 
op een klein aantal waarnemingen is gebaseerd.

Hoewel de cyberverzekeringsvormen nog in ontwikkeling 
zijn verwacht Bureau DFO dat binnen afzienbare termijn de 
cyberrisicoverzekering door de adviseurs net zo wordt ervaren als 
bijvoorbeeld de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: een 
verzekering die in de adviesfase extra aandacht vraagt maar voor de 
goed opgeleide adviseur goed te doen is.

AVG
Tot slot de Algemene Verordening Gegevensbescherming; 71% 
van de deelnemende adviseurs zegt hiermee bekend te zijn. Over 
het algemeen is men het eens met de voorgelegde stellingen 
over het eigenaarschap van de eigen persoonsgegevens en de 
bescherming tegen gebruik hiervan zonder toestemming. Zodra het 
echter gaat om maatregelen die direct invloed hebben op de eigen 
administratie is men minder enthousiast. 59% is het er bijvoorbeeld 
niet mee eens dat klanten het kantoor kunnen verbieden hun 
persoonsgegevens op te nemen in de administratie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn een oplossingsgericht expertise- en ingenieursbureau op het gebied  
van maritieme en technische schadebehandeling, inspecties en taxaties.  
Met een team van ervaren en toegewijde specialisten staan wij 24/7 voor u  
klaar.  Onze aandachtsgebieden zijn o.a.  Natte  CAR,  Scheepvaart, Offshore,  
Renewable energy, Werkmateriaal en Transportgoederen. 
 
Bezoek onze website voor meer informatie over onze uitgebreide  
diensten en onze vestigingen.  
   
Website: www.verweij-hoebee.nl 
Email:      info@verweij-hoebee.nl 
 Tel:          020-610 72 60    
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De reden dat klanten, zoals uit het onderzoek blijkt, regelmatig 
blijk geven van desinteresse doet volgens Bureau DFO niets af 
aan de verplichting van de adviseur om wel aandacht te geven 
aan dit risico. “Maar ook om de klant duidelijk te maken wat 
de consequenties kunnen zijn van het geven van onvoldoende 
aandacht aan dit nieuwe risico. Uit het onderzoek blijkt dat de 
desinteresse van de klant meestal veroorzaakt wordt door gebrek 
aan kennis van het onderwerp of onderschatting van de risico’s. 
Het is aan de adviseur om dit gebrek aan kennis bij de klant weg 
te nemen zodat de klant uiteindelijk goed geïnformeerd een keuze 
kan maken of hij bepaalde risico’s wel of niet wil verzekeren.”

Volgens Bureau DFO hebben de gesprekken over cyberrisico nog 
niet massaal geleid tot het massaal afsluiten van verzekeringen 
op dit gebied. Zoals in de intro aangegeven geeft 17% van 
de ondervraagde intermediairs aan dat hun kantoor een 
cyberrisicoverzekering heeft afgesloten en dat gemiddeld 3% 
van hun klanten hetzelfde heeft gedaan. Een belangrijke reden 
om dit niet te doen is dat men van mening is goed beveiligd 
te zijn of een andere afdoende oplossing gekozen te hebben. 
“Regelmatig gaat dit samen met de perceptie dat het risico voor 
het bedrijf laag is. Een ander deel van de deelnemers ziet meer 
belang in een cyberpolis en zegt op het moment bezig te zijn met 
een verzekering of er is simpelweg nog niet aan toegekomen om 
dit te regelen. Redenen die direct met de verzekering te maken 
hebben worden minder vaak genoemd. Het kan dan gaan om de 
prijs, onduidelijkheden rondom dekking en voorwaarden of het 
ontbreken van een passend aanbod.”
 
Bespreekredenen 
Als belangrijke redenen om cyberrisico aan te kaarten worden 
aangegeven het waarborgen van de continuïteit van een bedrijf 
(83%), aansprakelijkheid (64%) of de zorgplicht die men voelt 
(58%). Boetes (29%), een schadegeval (26%), een concreet 
incident (18%) en berichten in de media (14%) worden minder 
vaak genoemd. “Het verschil tussen het belang dat men hecht aan 
het bespreken van cyberrisico en het daadwerkelijk ook doen heeft 
misschien ook te maken met de complexiteit van het onderwerp. 
Op een schaal van 1 (helemaal niet complex) tot 10 (uiterst 
complex) geven de deelnemende adviseurs een 7,9.”

Problemen waar intermediairs tijdens de gesprekken over 
dit onderwerp tegen aanlopen hebben vaak te maken met 
desinteresse van de klant die nog niet voldoende bekend is met 
het onderwerp, de risico’s niet ziet of meent voldoende beveiligd 
te zijn. Daarnaast ziet men de aangeboden verzekeringen als een 
dure extra kostenpost waarbij de polisvoorwaarden en dekking lang 
niet altijd duidelijk zijn. Adviseurs geven aan dat het moeilijk is om 
de risico’s aan hun klanten duidelijk te maken. Deels omdat zij daar 

insurance
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Interview

Het nieuwe managementteam van Verweij Hoebee Groep: v.l.n.r. Juan 
Christoffels, Evelyne de Reus, Rob Voskamp en vestigingsmanager 
Barendrecht Jochen Schenk.

Managementteam neemt leiding 104-jarige Verweij Hoebee Groep over 
MET NIEUW ELAN OP DE INGESLAGEN 

WEG DOORGAAN
Het is even wennen. Sinds 1 oktober jl. staat er voor het eerst sinds 1913 – het oprichtingsjaar - niet langer een 
Verweij aan het roer van het Amsterdamse maritieme expertisebedrijf Verweij Hoebee Groep. Op die dag droeg 
Bruce Verweij – de derde generatie – de dagelijkse leiding van het familiebedrijf Verweij Hoebee Groep over aan 
een driemanschap: Juan Christoffels, Rob Voskamp en Evelyne de Reus.  Zij spreken van ‘een logische stap en van 
een geweldige uitdaging’. “We zullen op de ingeslagen weg doorgaan. Met nieuw elan, met betrokken, vakkundige 
medewerkers en een oplossingsgerichte in- en opstelling naar zowel opdrachtgevers als gedupeerden toe.”  

Juan Christoffels, sinds 1999 als (senior) schade-expert 
verbonden aan Verweij Hoebee Groep, vervult vanaf 1 oktober 
a.s. de functie van algemeen directeur. Binnen het nieuwe 
managementteam wordt hij vergezeld door adjunct-directeur 
Rob Voskamp, al 28 jaar werkzaam bij ‘Verweij & Hoebee’ en 
onder meer verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten en 
innovatie van het bedrijf, en door Evelyne de Reus, sinds 2007 
werkzaam bij het bureau en onder andere verantwoordelijk voor 
de kantoororganisatie en het kwaliteitssysteem. Daarnaast blijft op 
de vestiging in Barendrecht Jochen Schenk, naast zijn werk als 
schade-expert, tevens functioneren als vestigingsmanager. 

Verweij Hoebee Groep, van wie de aandelen sinds 2013 in 
handen zijn van de Britse BMT Group, bestaat al meer dan 
een eeuw als gespecialiseerd maritiem expertisebureau, 
waarin het inmiddels in vrijwel alle takken van sport actief is: 
binnenvaart, scheepvaart, visserij, luxe jachten, landmaterieel, 
offshore, P& I-schade, keuringen/inspecties, regres/arbitrage, 
lading- en stuwadoorsschade, windenenergie (offshore) en 
risicomanagement. Daarvoor telt het bureau verspreid over de 
vestigingen Amsterdam, Barendrecht en Den Helder inmiddels 
16 medewerkers, onder wie tien experts die allen een maritiem-
technische opleiding hebben gevolgd.  

Wat gaat er veranderen? 
Nieuwe bezems vegen schoon, luidt een bekend Nederlands 
gezegde. De eerste logische vraag bij een wisseling van de wacht 
binnen de directie is natuurlijk: ‘Wat gaat er veranderen?’ Het 
antwoord van het nieuwe managementteam is klip en klaar. “Er zal 
niet veel veranderen. Daar is geen enkele aanleiding voor. Gezien 
de ontwikkelingen in de afgelopen jaren zullen wij dezelfde lijn  
grotendeels doortrekken, al zullen we daar uiteraard onze eigen 
invulling aan geven. Ieder mens is nu eenmaal anders. Er zullen 
dan ook hooguit wat accenten worden verlegd”, aldus Christoffels.
De nieuwe directeur vervolgt: “Niet in de laatste plaats omdat de 
samenleving verandert en daarmee ook de markten waarin wij 
opereren. De huidige generatie opdrachtgevers denkt anders over 
tal van zaken dan hun voorgangers. Niet beter of slechter, maar 
anders. Dat vraagt van ons een andere manier van werken. Ook 

wij moeten met onze tijd meegaan”, aldus Christoffels, die het in dit 
verband wijst op het jarenlange beleid om zelf in eigen huis jonge 
experts op te leiden. “Vier van de tien experts zijn inmiddels onder 
de 35 jaar en één zelfs onder de 30. Die spreken de taal van hun 
generatiegenoten bij opdrachtgevers en gedupeerden en weten hoe 
ze denken en wat ze willen. Dat onderstreept onze verbondenheid 
met de markt.”

Op het gebied van de naam verwacht Christoffels wel een 
verandering. “Wij zijn het enige bedrijf van 22 bedrijven in de BMT 
Group dat geen BMT in de naam voert. Het ligt dan ook in de lijn 
der verwachting dat dit in de toekomst eventueel zal veranderen.”
 
Wat volgens Christoffels in stand blijft, is dat de directieleden 
niet als fulltime manager zullen opereren. “Een bewuste 
keuze. Rob en ik vinden het belangrijk om feeling te houden 
met ons oorspronkelijke werk en zullen daarom naast onze 
managementtaken ook als schade-expert actief blijven. We zullen 
kennis en ervaringen optimaal in  blijven zetten, zowel voor onze 
opdrachtgevers en gedupeerden als voor de opleiding van onze 
eigen jonge experts.”
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Kracht en identiteit
De toekomst ziet de nieuwe directeur  van Verweij Hoebee Groep 
positief tegemoet. “We hebben een prima team van medewerkers 
– experts en ondersteuning – en ons bureau heeft al meer dan 
100 jaar haar bestaansrecht bewezen. Bovendien staan we 
erom bekend dat we niet alleen op een deskundige manier de 
schade en oorzaak kunnen vaststellen, maar daarnaast met alle 
betrokken partijen  op een proactieve wijze meedenken over 
passende oplossingen. Bovenal hebben onze mensen plezier 
in hun werk en dat zorgt voor een positieve uitstraling naar de 
markt. Het is dan ook zaak ervoor te zorgen dat we die eigen 
identiteit behouden.”

Volgens Christoffels komt dat klant- en servicegerichte karakter 
onder meer tot uiting in de manier waarop klanten worden 
geholpen. “We zijn een platte organisatie met korte en snelle 
communicatielijnen. Wij streven naar maximale bereikbaarheid 
en inzetbaarheid. Onze experts zijn 7 dagen per week en 24 
uur per dag inzetbaar en we zullen altijd iedereen te woord 
staan. Daar waar een expert even niet beschikbaar is, zal een 
andere collega deze klant eerst trachten te helpen alvorens wordt 
aangegeven dat de betreffende expert hem of haar terugbelt. 
Ons streven is er continu op gericht een expertiserapport zo op 
te stellen dat de opdrachtgever er direct verder mee kan. Vanuit 
de markt horen we meer dan eens dat het hieraan nogal eens 
schort. Het is voor ons als experts dan ook primair zaak te weten 
waarvoor je komt en dat je datgene levert wat de opdrachtgever 
van je vraagt: snel en goed. Daar hebben we ons beleid op 
ingericht.”

Zijn er ook verbeterpunten? “Zeker weten”, antwoordt Christoffels 
prompt. “Zo zelfverzekerd als we zijn over onze know how en 
ervaring op maritiem schadegebied – we investeren volop in de 
vakkennis en vaardigheden van onze medewerkers - zo bescheiden 
hebben we ons tot dusver opgesteld in de profilering naar buiten. 
Natuurlijk vormt het leveren van een goed expertise-, inspectie- of 
keuringsrapport de beste reclame. Dat neemt niet weg dat we ons 
publicitair best wat meer mogen manifesteren. Be good and tell it! 
Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat dit niet bepaald in ons aller 
DNA zit.”

Positief toekomstbeeld
De maritieme sector is conjunctuurgevoelig. De sector kampte de 
afgelopen jaren met de economische crisis. “Mede daardoor lag 
het aantal scheepsbewegingen beduidend lager en als logisch 
gevolg daarvan ook het aantal schades. Het afgelopen jaar is op 
z’n zachtst gezegd dan ook niet ons beste jaar geweest”, geeft 
Christoffels toe. 

De toekomst ziet het nieuwe managementteam beduidend 
positiever in. “De markt trekt zichtbaar aan, op alle fronten, en 
daarmee stijgt de kans op opdrachten. Zeker op het gebied van 
offshore. Deze markt, die de afgelopen jaren redelijk ‘op z’n 
gat’ lag, laat nu weer volop beweging zien. Datzelfde geldt voor 
keuringen en inspecties, mede door aangescherpte regelgeving 
op dat vlak. De schades worden gemiddeld ook complexer en 
omvangrijker. Daarnaast dienen nieuwe markten zich aan, zoals 
renewable energy. Kortom, de vooruitzichten zijn goed en mede 
daardoor sluiten we verdere uitbreiding van ons expertisekorps 
zeker niet uit.”
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Open markt-bijeenkomst OSB Platform Reconditionering

MARKT HEEFT BEHOEFTE AAN COLLEGIAAL OVERLEG 
EN UITWISSELING KENNIS EN ERVARINGEN

De open marktbijeenkomst die het Platform Reconditionering van brancheorganisatie OSB vorige maand in Soest 
organiseerde voor reinigings- en schoonmaakbedrijven die aan herstel na brand-, storm- en waterschade doen, 
bevestigde zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin dat er marktbreed behoefte is aan een mogelijkheid tot overleg, 
uitwisseling van kennis en ervaring met en het ontmoeten van vak- en branchegenoten.

Op de bijeenkomst waren 25 directieleden en andere professionals 
van reconditioneringsbedrijven afgekomen, zowel van OSB als 
niet-OSB-leden om bij te praten over actuele en andere zaken 
die hen bezighouden, zoals marktontwikkelingen, opleidingen, 
de lobby en vertegenwoordiging naar andere brancheorganisaties 
(o.a. Verbond, NIVRE en Stichting Salvage), het facturatieproces 
en de samenwerking bij grote calamiteiten, waarvoor inmiddels 
een eerste aanzet tot een draaiboek is gemaakt. Hierbij werd door 
de bestuursleden van het Platform – Willem Brouwer (RGN Nivo 
Noord), Marlies van der Meulen (Polygon) en Rob Meershoek 
(Dolmans Calamiteiten Diensten) verteld over de voortgang over 
bovengenoemde zaken. 

OSB-zaken
Daarnaast verschafte Ilse Mariën, OSB-Coördinator Specialismen 
& Platforms, duidelijkheid over een aantal zaken met betrekking 
tot opleidingen. En informeerde haar OSB-collega Alie Dijkstra 
de aanwezigen over actuele wet- en regelgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de nieuwe 
privacywet), de wet DBA en de CAO in het schoonmaak- en 
glazenwassersbedrijf.

In een levendige en interactieve sfeer kwam aan het licht dat er 
bij de reconditioneringsbedrijven een aantal onduidelijkheden 
leven ten aanzien van het nieuwe toewijzingssysteem van de 
Stichting Salvage. Het Platformbestuur zegde toe de levende 

vragen binnenkort mee te zullen nemen in een gesprek met 
de Stichting Salvage. Verder kwam naar voren dat er bij enkele 
reconditioneringsbedrijven behoefte bleek te bestaan in het leren 
herkennen van asbest door de medewerkers. Ilse Mariën gaf aan 
dit verder te zullen inventariseren en te kijken of hiervoor in OSB-
verband bijvoorbeeld een speciale opleiding is te geven.

Asbest 
Tijdens de open markt-bijeenkomst verzorgden daarnaast twee 
gastsprekers een presentatie. De eerste was Hans de Jong van SGS 
Search, die sprak over asbest en wetgeving, waaronder de nieuwe 
asbestnorm per 1-3-2017 en het functioneren van de saneerder 
op de locatie, aansprakelijkheid, claimgedrag en herkenning. Aan 
het begin van zijn presentatie zette de gastspreker de voornaamste 
(wettelijke) veranderingen van dit jaar op een rij: de verlaging van 
de grenswaarden, de aangepaste risicoklassenindeling, het nieuwe 
processchema SC530/SC540 en het Landelijke Asbestvolgsysteem 
(LAVS 4.0). 

Nadat uit een eerder onderzoek van de Gezondheidsraad is 
gebleken dat asbest gevaarlijker was voor de gezondheid dan 
verwacht, zijn in navolging van de grenswaarden van chrysotiel 
(witte asbest) ook die voor amfibole asbest verlaagd naar 2.000 
vezels /m3. Het streven voor de toekomst is een verdere verlaging 
naar 300 asbestvezels/m3. “Als gevolg van de verlaging van de 
grenswaarden moeten we rekening houden met een aangepaste 

Een deel van de aanwezigen tijdens de Open markt-bijeenkomst van OSB Platform Reconditionering.
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risicoklassenindeling, een verfijndere oplevering van saneringen 
en verdergaande beschermingsmaatregelen en nadrukkelijke 
aandacht voor adembescherming”, aldus De Jong.

Nieuwe risicoklassenindeling
Met betrekking tot de nieuwe risicoklassenindeling vertelde hij zijn 
gehoor onder meer dat de risicoklassen van een asbesthoudende 
toepassing wordt bepaald door middel van een zogeheten SMA-rt-
systeem: het type asbest, de toepassing, de verontreiniging en de 
wijze waarop deze gesaneerd zal worden. Klasse I omvat chrysotiel 
en amfibool (los en in combi) < 2000 asbestvezels/m3. Klasse 2 
bestaat uit chrysotiel  > 2.000 vezels/m3, de combi chrysotiel en 
amfibool ≥ 2.000 vezels/m3 mits het deel amfibool < 2.000 vezels/
m3 blijft. Tenslotte omvat Klasse 2A amfibool ≥ 2.000 vezels/m3 
en de combi chrysotiel en amfibool ≥ 2.000 vezels/m3, waarbij het 
deel amfibool ≥ 2.000 vezels/m3. 

De Jong gaf als vuistregel bij aanwezigheid van amfibole asbest 
aan dat bij het saneren van een amfibooltoepassing standaard 
sprake is van een Klasse 2A-sanering, tenzij middels SMA-rt 
is vast te stellen dat de betreffende amfibooltoepassing onder 
de 2.000 asbestvezels /m3 blijft. “De nieuwe indeling brengt 
voor de asbestsaneerder voor zowel Klasse 1 als klasse 2 geen 
wijzigingen met zich mee, maar wél voor Klasse 2A. Zo moet 
bij de bron gezorgd worden voor minder vezelemissie (vochtig 
maken, voorzichtiger verwijderen, inplakken, breukarm werken), 
dienen nieuwe/innovatieve technieken te worden gebruikt die 
vezelconcentraties laaghouden of de te saneren ruimte heel klein 
maken (robots, minicontainment) en moet ervoor worden gezorgd 
dat de eindschoonmaak zorgvuldiger is in combinatie met een 
hoge ventilatievoud: het aantal keren per uur waarin een ruimte 
van verse lucht wordt voorzien. Ook dient bij Klasse 2a de sanering 
verplicht te worden uitgevoerd door een SC 530 gecertificeerde 
aannemer en de eindcontrole conform NEN 2990 verplicht door 
een geaccrediteerd laboratorium, middels visuele inspectie plus 
luchtmetingen en kleefmonsters en een SEM-analyse toetswaarde 
2.000 vezels/m3.” 

Nieuw processchema SC 530 en SC 540 
Over de aanleiding van de per 1 maart van dit jaar ingevoerde 

nieuwe processchema’s SC 530 en SC 540 – de officiële benaming 
luidt ‘Bijlage XIIIa van Art. 4.27 Arbo-regeling’ (Gedragscode 
Asbestverwijdering) – zei hij dat de schema’s verouderd waren. 
De schema’s moeten aansluiten op de grenswaardenaanpassing 
en er is behoefte aan minder schema’s. “De nieuwe norm zal 
een zwaardere juridische waarde hebben vanuit het ministerie; 
in feite is het wetgeving. Nieuw is onder meer één gecombineerd 
schema voor procescertificatie (samenvoeging SC 530 en SC 
540), een meer dwingende tekst en een directe koppeling met de 
aangepaste sanctielijst. Verder dient in het rapport de vraag van 
de opdrachtgever duidelijk geformuleerd worden: het doel van het 
onderzoek moet vooraf bekend en helder zijn.”

Andere operationele wijzigingen zijn dat het vooronderzoek meer 
dwingend te zijn en een grote(re) inspanningsverplichting vereist, 
er altijd een representatief monster moet worden genomen, 
behalve bij objecten waar het niet mogelijk is en type asbest 
kan worden bepaald op basis van documentatie. Ook zijn er 
enkele verplichtingen, waaronder meerdere monsters van niet-
homogene materialen, een overzichtsfoto en detailfoto’s invoegen 
in de rapportage. Met betrekking tot de veranderingen voor 
de SC 530 (saneerder) wees De Jong er onder meer op extra 
nadruk te leggen om tijdens sanering de emissie te verlagen, 
beter dient te worden beschreven hoe je onderdrukmachine 
toepast en moet ook ‘het waarom worden onderbouwd’, vooral in 
situaties waar de onderdrukgrens niet wordt gehaald. Verder moet 
ongeacht de risicoklasse onderdruk altijd geregistreerd worden 
bij containmentsituaties en is de afvalsluis verplicht, behalve bij 
ruimtegebrek en minder dan 100kg afval.

LAVS en het proces bij calamiteiten
Sinds 1 maart jl. is er voor inventarisatiebureaus en saneerders 
de verplichte invoering ten aanzien van het Landelijk 
Asbestvolgsysteen (LAVS 4.0), vervolgde de asbestspecialist, die 
aansluitend het proces bij calamiteiten doorliep: het herkennen van 
asbest bij een brand, de asbestanalyse (laboratorium), het in kaart 
brengen van het verontreinigd gebied, de asbestinventarisatie, het 
saneren van asbest en de eindcontrole (laboratorium). 
De Jong stond tot slot stil bij de vraag wie aansprakelijk is bij een 
calamiteit. Volgens de Wet milieubeheer is dat de veroorzaker 
van de besmetting/vervuiling, conform de Woningwet is de 
eigenaar van het bouwwerk aansprakelijk voor bouwwerk en 
besmet gebied en volgens de bouwverordening is dat de eigenaar, 
zij het dat dit moeilijk is voor gebied terrein buiten erf. Ook 
noemde hij het in de praktijk erg moeilijk om de kosten van de 
opruimingswerkzaamheden te proberen te verhalen.

Duurzaam Herstel
Vervolgens vertelde Onno Sleurink (a.s.r.) in zijn hoedanigheid 
van voorzitter van het College van Deskundigen over het 
keurmerk Duurzaam Herstel. Daarbij belichtte hij onder meer 
het ontstaan, doel, ontwikkeling en toekomst van het keurmerk, 
alsmede het belang en toegevoegde waarde ervan voor betrokken 
partijen, waaronder verzekeraars en reconditioneringsbedrijven. 
“Duurzaamheid is niets meer of minder dan het bedrijf 
toekomstbestendig maken. Je zou het uit jezelf moeten willen”, zo 
stelde hij.

Hans de Jong: “De nieuwe norm zal een zwaardere juridische waarde hebben 
vanuit het ministerie; in feite is het wetgeving.”
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Volgens Sleurink is maatschappelijk verantwoord ondernemen 
een wereldwijde trend aan het worden. “De werelddoelen bepalen 
daarbij de opdracht, de ethiek is terug en minder slecht is 
vandaag de dag niet meer goed genoeg. Circulair wordt meer en 
meer werkelijkheid en onderkend als waarde in de keten en de 
klant vraagt steeds vaker om duurzaam inkopen. Dat laatste zou 
zeker nog beter kunnen”, aldus de CvD-voorzitter, volgens wie 
verzekeraars de VN Principles for Sustainable Insurance hebben 

onderschreven. “Duurzaamheid wordt wet. Er komt een EU-richtlijn 
met betrekking tot bekendmaking van niet-financiële informatie en 
informatie inzake diversiteit.”

Volop mogelijkheden
Schadeherstelbedrijven hebben volgens Sleurink in hun manier 
van werken volop mogelijkheden om invulling te geven aan 
duurzaamheid: bijvoorbeeld in het gebruik van grondstoffen, 
energiegebruik, duurzame inzetbaarheid, hergebruik en recycling. 
In dit verband wees hij op de initiatieven van de Stichting 
Duurzaam Repareren onder leiding van Harry Filon om behalve 
voor de automotive sector een duurzaamheidskeurmerk in het 
leven te roepen voor diverse schadeherstelcategorieën: bouw, 
glasherstel, reconditionering, elektronica, interieurherstel, vloeren 
en schilders. Om hiervoor in aanmerking te komen is een pakket 
van eisen opgesteld, waarvan een audit door DEKRA Certification 
deel uit maakt. 

Ook heeft inmiddels ter bevordering van duurzaam schadeherstel 
de eerste uitreiking van de Rob Insinger Duurzaamheid Award 
plaatsgevonden. Sleurink spreekt van een goede zaak. “De 
start is er. Het is nu zaak om samen met de markt het pakket 
van eisen voor schadeherstelbedrijven verder uit te bouwen en 
uitbreiding van het aantal opdrachtgevers te realiseren, zowel onder 
verzekeraars als daarbuiten zoals woningcorporaties en gemeenten. 
Daarover zijn gesprekken gaande.” 

Onno Sleurink:  “Duurzaamheid is niets meer of minder dan het bedrijf 
toekomstbestendig maken. Je zou het uit jezelf moeten willen.”

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:



www.riskenbusiness.nl                      17

CLAIMS

Risicomonitor woningbranden 2017:

LICHTE DALING BRANDCLAIMS, 
GROTE REGIONALE VERSCHILLEN

Vorig jaar werden 103,657 brandschadeclaims geregistreerd. Dat zijn er 681 (0,7%) minder dan de 104.338 claims 
in 2015. Een en ander komt neer op gemiddeld 283 brandclaims per dag. Een op de 67 woningen loopt brandschade 
op en het  aantal brandclaims per 1.000 woningen schommelt de afgelopen drie jaar tussen de 13,0 en 13,4. Dat 
zijn enkele cijfers uit de Risicomonitor Woningbranden 2017, die het Verbond van Verzekeraars samen met Brandweer 
Nederland heeft opgesteld. Daaruit blijkt verder dat er wat het aantal brandclaims betreft grote verschillen zijn, zowel 
per provincie als per gemeente. Zo worden er per 1.000 huishoudens in Overijssel ruim vijf keer zoveel brandclaims 
ingediend dan in Zeeland en in Zwolle bijna 2,5 keer zoveel als in Amsterdam.   

De meeste brandclaims op één dag ontstonden op nieuwjaarsdag 
2016: 1.860, 6,5 keer zoveel als  het daggemiddelde van 
283 brandclaims. Op Oudejaarsdag werden vorig jaar 950 
brandclaims geregistreerd en noodweer op 23 juni zorgde voor 677 
brandclaims. Het aantal brandclaims lag die dag bijna 2,5 keer 
zo hoog als gemiddeld, terwijl het noodweer een beperkt gebied 
betrof. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de  Stichting 
Salvage aan 4.767 huishoudens met een woningbrand nazorg heeft  
geleverd en dat koken, stoken, elektrische apparaten, elektra en 
roken de vijf meest voorkomende brandoorzaken zijn.

In 2016 vielen 47 doden bij fatale woningbranden, zo blijkt uit 
gegevens van Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke 
Veiligheid. Huisartsen moeten jaarlijks 75.000 brandwonden 
behandelen, een kwart daarvan betreft brandwondongevallen met 
kinderen. Brandweeronderzoek maakt duidelijk dat de helft van 
de fatale woningbranden begint in de woonkamer, gevolgd door 
de slaapkamer (19%) en keuken (16%). Bij fatale woningbranden 

overlijdt 43% als gevolg van hevige rookontwikkeling en/of hitte. 
Bij meer dan 25% van de brandongevallen zijn kinderen het 
slachtoffer.
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Verschillen per provincie en gemeente
De impact van noodweer – wolkbreuken en onweer leiden tot 
brandjes – liet zich duidelijk zien tijdens het noodweer in juni 
vorig jaar, ook al daalde over het hele jaar genomen het aantal 
claims per 1.000 huishoudens in de zuidelijke provincies. In Oost-
Nederland, met Overijssel (23,1 claims per 1.000 huishoudens) en 
Drenthe (18,5) al langer ‘koploper’ in brandclaims, steeg het aantal 
verzekerden dat hun brandverzekeraar belde. Ook de steden met 
de meeste brandclaims per 1.000 huishoudens (Zwolle, Enschede, 
Apeldoorn) liggen in Oost-Nederland. In Amsterdam, Delft en Den 
Haag kwamen relatief de minste claims binnen.

Relatief de meeste brandclaims werden ingediend in Overijssel: 
23,1 per 1.000 huishoudens, 6,1% meer dan in 2015. Drenthe 
volgt op de tweede plaats (18,5/+ 1,0%), gevolgd door  Limburg 
(16,1/- 14,4%), Noord-Brabant (15,7/+ 2,2%) en Gelderland 
(14,9/-0,1%). De meest brandveilige provincie is Zeeland met 9,6 
brandschadeclaims per 1.000 huishoudens, al was de procentuele 
stijging hier het hoogst: + 13,4%. In Friesland was het aantal 
brandclaims per 1.000 huishoudens ook nog onder de tien (9,8/

min 7,5%), terwijl dat aantal in Zuid-Holland 10,1 (- 1,6%) was, 
in Flevoland 10,2 (- 8,0%), in Noord-Holland 10,7 (+ 7,8%), in 
Utrecht 11,9 (+ 5,5%) en in Groningen 13,6 (+6,4%).

Ook per gemeente met tenminste 50.000 inwoners zijn de 
verschillen groot. Relatief de meeste brandclaims per 1.000 
huishoudens werden geregistreerd in Zwolle (19,9/+ 10%), 
Enschede (19,2/-2%), Tilburg (14,2/+ 3,8%), Apeldoorn (14,1/+ 
1,7%) en Den Bosch en Eindhoven (beide 13,6). Amsterdam 
scoort met 3,8 brandclaims per 1.000 huishoudens het laagst, al is 
er wel sprake van een forse toename met maar liefst 15,5%. Tot de 
vijf meest brandveilige gemeenten met meer dan 50.000 inwoners 
behoren verder  Delft (6,1/-0,9%), Den Haag (6,1/- 1,1%), Leiden 
(6,9/0%) en Rotterdam (7,1/-9,7%).

Voorkom brand: laad je apparatuur verstandig op

Een belangrijk advies om brand in de woning te voorkomen is om brandbare 
materialen uit de buurt van de kookbron te houden en passende deksels bij de hand 
te houden om in geval van vlam in de pan de brand snel te kunnen doven. Ook is 
het raadzaam om stekkerdozen niet zomaar onderling met elkaar te verbinden. In dit 
digitale tijdperk van smartphones en tablets adviseren brandweer en verzekeraars 
daarnaast om geen batterijen of lithium-accu’s op te laden als je niet thuis bent 
of ligt te slapen. Ook belangrijk: voorkom ‘overladen’. Als de telefoon, tablet of 
apparatuur is opgeladen, is het verstandig meteen de stekker uit het stopcontact te 
halen.
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NA CALAMITEIT 
KOMT INTERACTIE

Het lijkt zo’n korte zin in een nieuwsbericht: ‘Bij de brand 
zijn geen slachtoffers gevallen’. Gelukkig, denken we dan. 
De praktijk is echter dat er bij schade altijd slachtoffers 
zijn. Het betreft gelukkig niet vaak fysiek letsel, maar 
de mentale impact van schade is groot. Vaak kun je een 
periode geen gebruikmaken van een kamer of zelfs je 
hele woning. Ook is de herinnering aan het moment zelf 
traumatisch te noemen. En daarnaast is er altijd veel 
rompslomp, discussies met partijen en overlast die een 
wissel trekken op het dagelijks leven van de gedupeerden.

Luisterend oor
Het is dan ook heel belangrijk (maar helaas te vaak nog 
onderschat) om de gedupeerden een luisterend oor te bieden. 
Het nogmaals kunnen vertellen wat er is gebeurd, de blijdschap 
over het schilderijtje van opa dat gelukkig gespaard is gebleven: 
het helpt enorm om over de schade en de gevolgen te kunnen 
praten. Wanneer onze projectmanager ter plaatse komt bij een 
schade, is het zijn taak om de schade te inventariseren, een plan 
van aanpak te maken en zo snel mogelijk te bepalen welke taken 
uitgevoerd gaan worden en dit in gang zetten. Maar daarnaast 
biedt de projectmanager ook een luisterend oor en legt hij uit welke 
stappen er zijn en welke partijen allemaal betrokken zijn, of langs 
gaan komen.

Impact van schade
Ook de collega’s die in de woning aan de slag gaan zijn zich 
terdege bewust van de impact die een schade op gedupeerden 
heeft. Ze begrijpen heel goed dat er tijd moet worden gemaakt 
voor uitleg, om goed te luisteren en voor het maken van niet altijd 
rationele keuzes als het gaat om wat nog wel en wat niet meer 
gereinigd kan worden. Wij zijn dan wel geen psychologen, maar we 
zijn wel zeer ervaren om in dit soort situaties te praten en ons werk 
te doen. In het sollicitatieproces kijken wij dan ook naar specifieke 
kwaliteiten; of iemand goed omgaat met emoties en goed de impact 
van schade op gedupeerden kan inschatten.

Interactie na calamiteit 
Dat is ook de essentie van ons vak: het gaat niet alleen om 
het reinigen of het opruimen ervan, het gaat om de interactie 
in het hele proces ná die calamiteit. Dat er mensen in rode 
bedrijfskleding in je gehavende huis komen en letterlijk de lades 
van je nachtkastje opentrekken is misschien niet een heel prettige 

gedachte: noodzakelijk is het wel. Gedupeerden moeten er daarom 
een goed gevoel bij hebben, dat het allemaal in juiste handen is 
op het moment dat zij verslagen in een badjas buiten staan. Ze 
geven letterlijk hun hele hebben en houden in handen van op dat 
moment voor hen volslagen onbekenden.

Onze werkzaamheden variëren van het dichtmaken van 
kapotgeslagen ramen en deuren, het verwijderen van water, het 
reinigen van wanden, reinigen van inboedels tot het weer stuken 
en schilderen van een woning. Maar ons werk gaat verder dan 
dat. Het gaat om het volledig ontzorgen van iemand die iets ergs 
is overkomen, die geconfronteerd wordt met een bijna uitzichtloze 
situatie en die alle hulp kan gebruiken die er is. Alle collega’s zijn 
dan ook enorm trots op wat ze mogen doen voor onze klanten. Ook 
wanneer ik zelf elke maand mee werk in de uitvoering, merk ik 
dat enthousiasme en ervaar ik zelf het plezier en de trots wanneer 
je iemand écht hebt kunnen helpen. Die aandacht voor en de 
interactie met de gedupeerden maakt het verschil, dát is het waar 
het bij ons werk om draait.

Door Rob Meershoek, 
Directeur Calamiteiten Diensten



www.riskenbusiness.nl                      20

Risks

 “Veel organisaties onderschatten de implementatie van de nieuwe Europese 
privacyregels”

EEN WAKE-UP CALL VOOR DE EUROPESE 
PRIVACYWETGEVING

Door Yvette van Gemerden (PwC), 
partner LegalServices PwC

De wake-up call klinkt. Niet voor de eerste keer, maar ik hoop dat hij nu schel genoeg 
is. De nieuwe Europese wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens is regelmatig 
in het nieuws en menig expert waarschuwde al dat veel bedrijven te laat wakker zijn 
geworden. Vanaf mei 2018 riskeren zij hoge boetes.Daar ben ik het zonder meer 
mee eens. Vanuit PwC komen mijn collega’s en ik de laatste maanden regelmatig 
over de vloer bij (grote) bedrijven, waaronder multinationals, om ze te helpen met 
de implementatie van de zogeheten General Data Protection Regulation (GDPR). In 
Nederland ook bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Daarbij blijkt eigenlijk steeds dat die bedrijven de nieuwe wetgeving erg hebben 
onderschat.

Nog even kort de belangrijkste veranderingen op een rij: 
organisaties moeten vanaf eind mei 2018 meer inzicht geven in 
de manier waarop ze persoonsgegevens verwerken, ze moeten 
verantwoordelijken op privacygebied benoemen (een data 
protection officer) en zogenoemde privacy by design- en privacy 
by default-principes doorvoeren. Daarnaast krijgen individuen het 
recht ‘om vergeten te worden’ en om persoonsgegevens te laten 
overdragen (data portability). Als een organisatie een dergelijk 
verzoek krijgt, moet ze dus precies weten waar de gegevens van die 
persoon zijn opgeslagen en aan welke derde partijen ze mogelijk 
zijn doorgegeven. Verder gelden er strenge regels rondom het 
melden van datalekken. Als bedrijven in gebreke blijven, kunnen 
ze boetes krijgen tot meer dan vier procent van de wereldwijde 
jaaromzet of twintig miljoen euro.

Waar u moet beginnen
‘Waar moeten we beginnen?’ ‘Halen we de deadline nog wel?’ 
Vragen die we nu steevast krijgen als we dit beeld schetsen. Soms 
zijn bedrijven eerst zelf gaan ‘klussen’ of hebben ze een zzp’er 
ingehuurd. Maar daarvoor is de klus gewoon te groot. Het Europees 
Parlement heeft niet voor niets bedrijven en andere instanties die 
data verwerken, twee jaar de tijd gegeven om aan de regels te 
voldoen. De implementatie van de wetgeving, die vooral is bedoeld 
om burgers meer te beschermen, is niet een ‘IT-projectje’, maar 
heeft invloed op alle geledingen van een organisatie.

Stappenplan
Hoe gaat u nu te werk als u net bent wakker geschrokken? Volg 
dan in elk geval de volgende stappen:

1. Creëer awareness
Zorg dat iedereen binnen de organisatie zich bewust is van de 
veranderingen en de mogelijke consequenties als men geen actie 
onderneemt. De meest logische persoon die dit in gang zet, is de 
CIO. Of het hoofd van de juridische afdeling. Breng de wetgeving 
ook onder de aandacht van het bestuur. Belangrijk is dat er 

budget beschikbaar komt en dat duidelijk is wie verantwoordelijk 
wordt voor de hele implementatie. In veel gevallen richt een 
bedrijf een stuurgroep of privacy office in met vertegenwoordiging 
vanuit meerdere disciplines, zoals IT/security, compliance en/of 
legal. Het is belangrijk dat niet uitsluitend de mogelijke boetes de 
drijfveer zijn, maar vooral ook de gevolgen voor betrokkenen en de 
organisatie als geheel.

2. Maak een plan van aanpak
Inventariseer welke afdelingen binnen de organisatie bij de 
implementatie van GDPR moeten worden betrokken. Bedenk 
daarbij dat de nieuwe privacyregels op de hele organisatie van 
invloed zijn. Dus naast de IT- afdeling moeten zeker ook marketing, 
verkoop, HR en de juridische afdeling worden betrokken.

3. Bepaal de huidige situatie
Breng in kaart waar en in welke systemen persoonsgevens binnen 
de organisatie zijn opgeslagen, voor welke doeleinden dat gebeurt 
en naar welke derde partijen ze mogelijk worden doorgestuurd 
(datamapping). Deze mag niet worden onderschat. Het kost veel 
tijd om alle systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, 
in kaart te brengen en die te classificeren. Dit is echter wel een 
belangrijk vereiste in de GDPR en tevens een noodzakelijke 
voorwaarde om aan de overige verplichtingen in de GDPR te 
kunnen voldoen.

Met behulp van een door PwC ontwikkelde tool is snel vast te 
stellen hoe ‘volwassen’ een organisatie is op het gebied van 
omgang met persoonsgegevens.

4. Identificeer de noodzakelijke maatregelen
Met een eenvoudige nulmeting zijn de noodzakelijke activiteiten te 
identificeren om tot de gewenste staat van compliance te komen.

5. Ga aan de slag
Als u weet welke aanpassingen u moet doorvoeren om aan de 
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regelgeving te voldoen, is het verstandig een duidelijke roadmap 
op te stellen gebaseerd op een prioritering van de risico’s. 
Systemen waarin de grootste hoeveelheden en de meest gevoelige 
persoonsgegevens worden verwerkt en die het meest kwetsbaar zijn 
voor datalekken, moeten u eerst beoordelen.

Bij dit alles is het belangrijk dat de organisatie steeds duidelijke 
keuzes maakt bij de verwerking van persoonsgegevens en duidelijk 
vastlegt voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Voor een 

reisorganisatie zijn andere gegevens interessant dan voor een 
financiële instelling.

‘Er heerst paniek’, was deze week de boodschap in de 
berichtgeving. In paniek raken is nog niet nodig, maar het is voor 
bedrijven wel zaak dat ze snel de juiste voorbereidingen treffen als 
ze dat nog niet hebben gedaan. De wekker op ‘snooze’ zetten, is 
geen optie meer.

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.

Britse bedrijven zijn zich in toenemende mate bewust van de 
implicaties van de aankomende nieuwe privacywetgeving GDPR 
(General Data Protection Regulation), zo blijkt uit recent Brits 
onderzoek: FTSE 350 Cyber Governance Health Check Report 
2017. Ruim een derde (37%) geeft aan goed op de hoogte te zijn 
van de nieuwe regelgeving en de consequenties voor het eigen 
bedrijf, 45% geeft aan zich enigszins bewust te zijn van de impact 
van de GDPR, 15% een beetje en 2% helemaal niet. Ondanks 
de groeiende bewustwording geeft slechts 6% van de Britse 
ondernemingen zelf aan ‘helemaal klaar’ te zijn voor de nieuwe 
privacywetgeving; 73% acht zichzelf hierop enigszins voorbereid, 
15% licht en 2% helemaal niet.

In het onderzoek is expliciet gevraagd naar betrokkenheid van de 
directie bij de nieuwe privacywetgeving. Opmerkelijke uitkomst is 
dat slechts een op de zeven à acht respondenten aangeeft (13%) 
dat dit onderwerp regelmatig wordt besproken binnen de directie 
en de directie de beslissingen hieromtrent neemt. Daarnaast geeft 

 Bewustzijn GDPR-regelgeving groeit bij Brits bedrijfsleven, 
maar slechts 6% is er ‘helemaal klaar’ voor

28% aan af dit onderwerp geregeld te bespreken en een update 
te krijgen, terwijl bijna de helft (47%) antwoordt dat dit onderwerp 
slechts af en toe ter tafel komt maar dat dit niet wordt gezien als 
bestuursaangelegenheid. Bij 8% wordt de privacywetgeving als 
technisch vraagstuk gezien en niet op directieniveau hoeft te 
worden beslist.

Cyberrisico’s
Bij de bedrijfsdirecties is de afgelopen vier jaar ook het 
risicobewustzijn met betrekking tot cyber toegenomen. Voor de 
eerste keer wordt het cyberrisico binnen Britse directies bestempelt 
als toprisico: 54% tegen 49% vorig jaar en 26% in 2013. Ongeveer 
een derde spreekt van een medium risico, evenveel als vier jaar 
geleden en volgens 14% (38%) van een laag risico.

Eveneens voor het eerst geeft een meerderheid van de 
respondenten aan dat hun directie zich terdege bewust is van 
de potentiële impact van het verlies van data of verstoring van 
hun automatiseringssysteem (58% tegen 45% in 2013). Bij ruim 
twee van de vijf directies (43%) spreekt men van een duidelijk 
besef van cyberrisico’s tegen 32% in 2013; bij 52% (was 61%) 
is sprake van een redelijk, acceptabel risicobesef en bij 4% (7%) 
van een slecht risicobesef. Ook de informatieverstrekking aan de 
medewerkers over het cyberrisico is verbeterd. Een op de twaalf 
spreekt zelfs van een ‘robuuste’ managementinformatie, meer dan 
een verdubbeling sinds 2013, en bijna een derde zegt geregeld 
algemene managementinformatie van de directie te ontvangen over 
dit onderwerp, eveneens een ruime verdubbeling.
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Ben Vollaard (Universiteit Tilburg)

LOKFIETSEN SCHRIKKEN DIEVEN AF
Voorkomen dat fietsen in de openbare ruimte worden gestolen is makkelijker gezegd 
dan gedaan. Het aantal eenvoudig te stelen fietsen bij plekken als de supermarkt en 
het café blijft groot. Lokfietsen inzetten helpt het aantal diefstallen te verlagen, blijkt 
uit onderzoek. Gemiddeld gaat het aantal aangiften erna met 40% omlaag, zegt Ben 
Vollaard, universitair hoofddocent aan de Universiteit Tilburg.  Hieronder het artikel van 
zijn hand over het onderzoek.

Gemiddeld genomen is elke Nederlander drie keer in zijn of haar 
leven slachtoffer van fietsdiefstal, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor, 
de landelijke slachtofferenquête. Veel gemeenten nemen 
initiatieven om dit probleem in te perken, maar het voorkomen 
van diefstal van fietsen in de openbare ruimte is niet eenvoudig. 
Mensen bewegen om hun fiets beter te beveiligen gaat moeizaam. 
Het aantal eenvoudig te stelen fietsen bij de supermarkt, de 
bioscoop, het café enzovoort blijft groot en de gelegenheid maakt 
de dief. 

Een aanvulling op beleid dat zich richt op het versterken van 
preventie, is het afschrikken van daders door de inzet van 
lokfietsen. Lokfietsen zijn nieuwe fietsen van populaire modellen, 
van merken als Gazelle of Batavus, die zijn voorzien van een 
onzichtbaar ingebouwd ‘track-and-trace’-systeem. De politie kan zo 
de gestolen lokfietsen volgen en de dader aanhouden. 

Trendbreuk in lokale fietsdiefstal
Voor een evaluatie van de effecten op fietsdiefstal zijn we 
afhankelijk van een nauwkeurige administratie van de inzet van 
lokfietsen. Wanneer, waar en hoeveel zijn er ingezet? Dergelijke 
gegevens bleken voorhanden in de regio Zuid-Holland-Zuid. We 
selecteerden alle 14 plaatsen in deze regio waar in de periode 
2013-2016 lokfietsen voor het eerst zijn ingezet. Binnen deze 
groep was Maassluis de eerste plaats die lokfietsen inzette, in maart 
2013, en Berkel en Rodenrijs de laatste plaats, in april 2015.

Een gestolen 
Het moment waarop de lokfietsen voor het eerst in een plaats 
worden ingezet, lijkt niet ingegeven door een ongunstige 
ontwikkeling in de lokale fietsdiefstal. Dat zien we in ieder geval 
niet in de gegevens terug. Dit is een belangrijk gegeven, want 
als dat wel zo zou zijn, dan zouden de lokfietsen al snel effectief 
lijken: na een piek volgt immers altijd weer een daling, ook zonder 
beleid. Daarnaast weten we dat in deze plaatsen de maand van 
eerste inzet van lokfietsen niet samenhangt met het moment van 
introductie van andere initiatieven om fietsdiefstal te verlagen. Als 
we een trendbreuk zien in de lokale fietsdiefstal precies op het 
moment van eerste inzet van lokfietsen, dan weten we dat deze 
trendbreuk niet aan ander beleid dan inzet van lokfietsen is toe te 
schrijven.

Inzet van lokfietsen
De eerste inzet van lokfietsen gebeurde in deze plaatsen voor 
één of twee maanden. Dit laat figuur 1 zien. In de eerste maand 
van inzet ging het in deze plaatsen gemiddeld genomen om 2 á 3 
lokfietsen. De inzet daalt naar bijna 0 in de derde maand. Daarna 
zijn er af en toe plaatsen die lokfietsen opnieuw inzetten, maar 
gemiddeld genomen is de inzet in latere maanden marginaal.

Figuur 2 laat de ontwikkeling zien in het maandelijks aantal 
aangiften van fietsdiefstal rond het moment van eerste inzet. Op de 
horizontale as staat het aantal maanden voor en na eerste inzet van 
lokfietsen. Maand 1 is de eerste maand van inzet. Op de verticale 
as staat het gemiddeld aantal aangiften van fietsdiefstal. De 
gestippelde lijn geeft het gemiddelde aantal aangiften in de maand 
vóór eerste inzet weer.

Door Ben Vollaard, universitair 
hoofddocent aan de Universiteit 

Tilburg. Met dank aan Bram Berhitu 
voor zijn bijdrage aan dit onderzoek 

in het kader van het schrijven 
van zijn Masterscriptie aan de 

Universiteit Tilburg.  

Afschrikwekkende werking

De straffen die fietsendieven kunnen verwachten zijn vaak 
beperkt. Fietsdiefstal wordt meestal met een geldboete van 
rond de 300 euro afgedaan. Dit betekent dat een gunstig 
effect op de fietsdiefstal niet zal zijn toe te schrijven aan 
het vaker opsluiten van daders die gepakt zijn met een 
lokfiets en daardoor van de straat zijn. Het effect zit in 
afschrikking. Door de verhoogde pakkans zien potentiële 
daders (een volgende keer) af van hun vergrijp.
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In de eerste twee maanden van inzet stijgt het aantal aangiften van 
fietsdiefstal. Dat is verrassend. Deze piek blijkt het gevolg van het 
feit dat een gestolen lokfiets door de politie ook als diefstal wordt 
geregistreerd. In onze gegevens wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen gestolen lokfietsen en andere gestolen fietsen. Dit geeft dus 
een sterke vertekening in de resultaten. 

Meer dan een jaar na eerste inzet is de daling nog altijd even groot
Deze vertekening verdwijnt goeddeels in latere maanden, omdat 
dan de inzet van lokfietsen marginaal is. We zien dat het aantal 
aangiften geleidelijk daalt. Na vier maanden stabiliseert het 
maandelijks aantal aangiften in deze plaatsen rond de drie. Dat 
zijn er dus twee minder vergeleken met de vijf aangiften per 
maand vóór inzet van lokfietsen. Dit komt neer op een daling van 
40%. Het effect over deze maanden gezamenlijk is met 99% 

betrouwbaarheid niet het resultaat van toeval, zo blijkt uit een 
statistische toets. Ondanks de marginale inzet in latere maanden is 
het effect blijvend: meer dan een jaar na eerste inzet is de daling 
nog altijd even groot.

Diefstal zonder aangifte
Aangiftecijfers vormen onze gegevensbron voor fietsdiefstal. De 
geschatte daling in fietsdiefstal betreft daarom fietsen waarvan de 
burger bij diefstal aangifte doet. De daling hoeft niet op te gaan 
voor diefstal van fietsen waarvan de burger geen aangifte doet. 
De lokfietsen richten zich namelijk primair op notoire daders die 
relatief jonge, waardevolle en vaak nog verzekerde fietsen stelen. 
Daar doet de burger bij diefstal in de regel aangifte van. De 
lokfietsen zijn immers nieuwe, goed in de markt liggende fietsen. 
Het kan natuurlijk wel zo zijn dat deze notoire daders en in hun 
kielzog gelegenheidsdaders door de inzet van lokfietsen ook afzien 
van diefstal van oudere fietsen. Dan profiteren eigenaren van 
oudere fietsen ook mee. Maar dit meeliften betekent wellicht een 
kleiner diefstalverlagend effect dan de geschatte 40 procent daling 
in het aantal bij de politie aangegeven fietsdiefstallen. 

 

Een gestolen lokfiets wordt door de 
politie ook als diefstal geregistreerd

Lokfietsen richten zich primair 
op notoire daders die relatief 
jonge, waardevolle en vaak 

nog verzekerde fietsen stelen

http://www.polygongroup.com/nl
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BRANCHE PERSONENSCHADE POLSTE DE 
MARKT OVER VERHARDENDE OPSTELLING 
PARTIJEN BIJ REGELING LETSELSCHADES

De branche Personenschade heeft de markt gepolst over 
de verhardende opstelling van partijen bij de regeling 
van letselschades.  “Er gingen in de markt geluiden 
op dat er sprake zou zijn van een verharding in de 
opstelling van partijen die betrokken zijn bij de regeling 
van letselschades”, licht Maarten van der Linden toe, 
voorzitter van de branche Personenschade van het NIVRE, 
die daarbij met name doelde op media-uitingen in die 
richting van de zijde van de ASP, de brancheverenging 
van letselschadeadvocaten.

Hij vervolgt: “We wilden als branchebestuur bij zowel onze 
achterban als bij vertegenwoordigers van andere marktpartijen 
polsen of zij die gedachte deelden. En, als dit zo is, of niet juist het 
NIVRE met haar gemêleerde achterban oplossingen zou moeten 
kunnen aandragen voor de geconstateerde verharding. Daarom 
hebben wij contact gezocht met Risk & Business, omdat dit 
nieuwsmedium alle bij de letselschade betrokken partijen bereikt. 
We hebben vervolgens een stelling geponeerd ‘Er is sprake van een 
verharding in de opstelling van marktpartijen letselschaderegeling’.

Uitslag
Het artikel in de nieuwsbrief werd door circa 300 letselschade-
professionals bekeken, waarvan er uiteindelijk 125 de moeite 
namen om de poll in te vullen. Enkele tientallen lieten hun 
standpunt zelfs vergezeld gaan door een (uitgebreide) toelichting. 
Ook in hun ogen is er sprake van een verharding.

Iets minder dan de helft van de respondenten (46,6%) vindt dat de 
verharding vooral ontstaat doordat er aan de zijde van verzekeraars, 
vanwege kostenbesparingen, onvoldoende capaciteit beschikbaar 
is om letselschadedossiers correct en efficiënt te behandelen. 
Vier van de tien inzenders (39,8%) ziet de verharding met name 
ontstaan door de onderliggende (financiële) belangen van de 
professionals betrokken bij de vaststelling van de schade. Als 
hiervoor een onafhankelijke én marktconforme beloningsmethode 
wordt gevonden, gericht op resultaat (snelle regeling en tevreden 
klanten), zal het proces direct soepeler verlopen.

Daarnaast geeft 4,2% aan het begrijpelijk te vinden dat de 
advocatuur een verharding ervaart. Advocaten behandelen dossiers 
vanuit rechtens verdedigbare belangen en hierdoor ontstaat een 
onnodige polarisatie van opstellingen. De resterende 9,3% vindt 
dat er helemaal geen sprake is van een verharding. Professionele 
dienstverleners hebben met onder andere de Gedragscode 

Behandeling Letselschade voldoende instrumenten om mogelijke 
verharding tegen te gaan.

Verrassende uitkomst
Desgevraagd zegt branchevoorzitter Van der Linden verheugd 
te zijn met de grote respons. Het geeft volgens hem aan dat het 
onderwerp de gemoederen in letselschaderegelingsland danig 
bezighoudt. Over de uitslag heeft hij meer gemengde gevoelens. 
“Ik had ondanks de geluiden in de markt eerlijk gezegd niet 
verwacht dat zo’n groot percentage van de professionals de huidige 
letselpraktijk zou ervaren als verhardend, zowel door de opstelling 
van verzekeraars als de manier waarop de belangenbehartigers te 
werk gaan.” Hij krijgt bijval van collega branchebestuurslid Francie 
Peters: “Ook ik had de uitslag niet zo extreem verwacht. Ik ben 
van mening dat er zeker aan verzekeraarszijde sprake is van een 
verandering ten goede. Er zijn steeds meer maatschappen die in 
de letselschaderegeling ‘het nieuwe denken’ omarmen en open 
staan voor nieuwe oplossingsmethodieken zoals herstelgerichte 
dienstverlening.”

Van der Linden besluit met de opmerking dat de uitkomsten van 
de poll aangeven dat er ‘werk aan de winkel is’ voor de NIVRE 
Register-Experts die actief zijn in de letselbranche. “Als twee 
ingeschrevenen in het NIVRE-Register met derhalve dezelfde (voor)
opleiding naar een letselschadedossier kijken, dan zou de uitkomst 
in principe dicht bij elkaar moeten liggen. In mijn optiek zouden 
zij dan ook als geen ander een brug kunnen vormen in de huidige 
toch op sommige punten polariserende discussie.”

Maarten van der Linden


