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Ik kan me haast niet voorstellen dat er een sector is, waarin er 
meer events worden georganiseerd dan in de verzekerings-  
en schaderegelingsbranche. Wie, zoals ik, een overzicht 
heeft van de evenementenkalender en deze op mijn website  
- www.riskenbusiness.nl - ook zo goed en optimaal mogelijk 
probeert bij te houden, constateert dat er elke werkdag wel één 
of meerdere seminars, workshops, lezingen, trainingen en andere 
kennisbijeenkomsten op het programma staan. Al dan niet 
voortvloeiend uit een systeem van permanente educatie waarmee 
vrijwel elke verzekerings- en schadeprofessional vandaag de dag 
te maken heeft.

Vooropgesteld, voor een ieder die zijn werk serieus neemt zou PE 
eigenlijk overbodig moeten zijn, omdat men van zichzelf de drive 
zou moeten hebben om continu ‘beter’ te worden in zijn werk 
en vak. En dus bereid zou moeten zijn om daaraan permanent 
te werken, zowel op het gebied van vakkennis als wat de eigen 
vaardigheden en andere competenties betreft. Natuurlijk zijn 
kennisverhoging en verbetering van de communicatieve en 
overige vaardigheden prima redenen om geregeld naar één 
van de talrijke (PE)evenementen te gaan. In deze column wil ik 
echter aandacht vragen voor een ander, wat onderbelicht voordeel 
van het bijwonen van deze evenementen: namelijk de kans om 
collega’s /branchegenoten te leren kennen en met hen bij te praten 
en ervaringen uit te wisselen. Juist in deze wereld van vertrouwen 
en people’s business is dat van cruciaal belang. Immers, wie 
elkaar ooit ‘in de ogen heeft gekeken’ doet in een later stadium 
makkelijker, sneller en effectiever zaken met elkaar, zo is mij 
door geïnterviewde verzekerings- en schadeprofessionals al vele 
honderden keren verteld.

Het is dan ook een goede zaak dat behalve door de talrijke 
assurantieclubs die ons land rijk is ook brancheorganisaties als Adfiz, 
NIVRE, NARIM, OSB (Platform Reconditionering) en de VNAB met 
de komst van het kennis- en ontmoetingscentrum en recentelijk de 
terugkeer van de maandelijkse beursborrel op maandagavond, het 
belang van die ontmoetingsfunctie wordt onderkend. Aan iedere 
professional om daar op zijn eigen manier invulling aan geven door 
op wat voor manier dan ook tijd vrij te maken voor en te investeren 
in het fysieke contact met branchegenoten. Zeker in deze tijd van 
kennis delen en samenwerken.

MAAK TIJD 
VOOR JE COLLEGA’S

Crawford ALS
Beach Volleyball Tournament

13 oktober 2016

volg ons ook via Twitter
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CLAIMS

LENGKEEK EN EMS SPELEN MET 
JOINT VENTURE uCLAIM IN OP 

‘SCHADEREGELING VAN DE TOEKOMST’

EMS, DE CLAIMS SERVICE PROVIDER IN NIEUWEGEIN, EN EXPERTISE- EN TAXATIEBEDRIJF LENGKEEK, LAARMAN & DE 

HOSSON HEBBEN HUN KRACHTEN GEBUNDELD OP  HET GEBIED VAN DE AFHANDELING VAN SCHADECLAIMS IN EEN 

JOINT VENTURE ONDER DE NAAM ‘uCLAIM’.  MET HUN INITIATIEF ZEGGEN BEIDE BEDRIJVEN IN TE SPELEN OP ‘DE 

SCHADEREGELING VAN DE TOEKOMST’ EN SPREKEN ZIJ OVER ‘EEN REVOLUTIONAIRE ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN 

DE AFWIKKELING EN VERWERKING VAN SCHADECLAIMS’. “uCLAIM BIEDT VERZEKERINGSBEDRIJVEN EEN ALTERNATIEF OP 

SCHADEREGELINGSGEBIED”, BENADRUKKEN GERRIT KUIPER EN RAYMOND BOTHOF, DIE ALS HEAD OF CLAIMS SOLUTIONS 

RESP. ALS HEAD OF VALIDATION AAN HET NIEUWE BEDRIJF VERBONDEN ZIJN.

De kracht van uClaim, dat opereert vanuit het pand van Lengkeek 
in Rotterdam, is volgens beide initiatiefnemers gelegen in de 
combinatie van de technologische know how die EMS, een initiatief 
van Carel Kuiper (ex DEKRA) en Henk van Calcar (ex Erasmus), 
in huis heeft en de volop aanwezige expertisekennis bij Lengkeek. 
“Daardoor ontstaat een uniek validatiebureau voor schades die er 
nog niet is in ons land en waarbij de gehele operationele keten in 
één organisatie is gebundeld”, zeggen Bothof en Kuiper. 

PARTNERSCHAP
Beiden zeggen hierin de schadeafwikkeling van de toekomst’ te 
zien, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden 
die de hedendaagse technologie biedt. Volgens Kuiper is de 
keuze op Lengkeek als businesspartner gevallen, omdat dit 
bureau het beste voldeed aan de gestelde eisen ten aanzien van 
professionaliteit, deskundigheid, open staan voor vernieuwingen en 
betrouwbaarheid. “Voor Lengkeek past deze stap in het beleid de 
binnen ons concern aanwezige kennis op een bredere manier in 
te zetten. Op die manier breiden we ons werkgebied uit waardoor 
we bovendien extra inkomsten genereren. Hetgeen welkom is in 
een tijd waarin de schadefrequentie al jaren een dalende lijn 
vertoont”, aldus Bothof, die voor alle duidelijkheid wil benadrukken 
dat Lengkeek haar werkterrein zeker niet gaat uitbreiden richting 
bulkschades. “Het gaat om doorgaans wat kleinere schades 
waarvoor om wat voor reden dan ook een extra check nodig is in 
de vorm van tele-, video- of fysieke expertise door een deskundige, 
ervaren validator.”

Verzekeraars en volmachtbedrijven kunnen hun schadeclaims 
op het gebied van onder meer opstal-, inboedel, reis- en 
aansprakelijkheidsschades automatisch laten beoordelen door 
de Expertise-engine™, waarmee op basis van de in de database 
opgeslagen informatie direct kan worden vastgesteld of de 
schadeclaim valide is, zowel wat de oorzaak of schadebedrag 
betreft. Komt de ‘techniek’ er niet helemaal uit, dan kan worden 
gekozen voor een aanvullende tele-, video- of fysieke expertise, 
die in principe wordt uitgevoerd door de experts van Lengkeek. 

“Met andere woorden, onze claimsengine werkt voor de 
schadebehandelaar als het ware als een extra check of filter op de 
schadeclaim. zoals we die ook kennen in sommige ‘automatische’ 
autoschadebeoordelingssystemen”, stellen Bothof en Kuiper.

WERKWIJZE
Hoe werkt ‘uClaim ’in de praktijk? Kuiper licht de werkwijze als volgt 
toe. “De schadebehandelaar die niet zeker is van de schadehoogte 
kan, bij opstal of inboedel, op eenvoudige wijze een controle 
uitvoeren door de eerste stap die uClaim biedt: de validatie-tool. 
Via een check in de database van de claimsengine, waarin onder 
meer allerlei waarden van goederen en herstelwerkzaamheden van 
aannemers zijn opgeslagen, kan de schadebehandelaar te weten 
komen of de in de claim genoemde bedragen reëel zijn of niet en/of er 
een match is met de fraudedatabase van Friss. Als een behandelaar 
daarna nog onzeker is, staat hem de video-applicatie ten dienst, 
waarmee de schadelijdende partij beelden van het beschadigde kan 
opsturen die vervolgens direct onderdeel uitmaakt van het digitale 
dossier. Mocht de uitkomst hiervan hem onvoldoende zekerheid 

Het driemanschap van uClaim: v.l.n.r. Gerrit Kuiper, Raymond Bothof 
en Kim Thomasz: “Wij bieden verzekeringsbedrijven een alternatief op 
schaderegelingsgebied.”
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bieden, dan kan hij het hele dossier doorsturen naar een validatie-
deskundige, een expert van Lengkeek die het dossier aanvankelijk 
achter zijn bureau nogmaals bekijkt.”

“Als de omvang en de toedracht dan nog niet voor de volle 100% 
duidelijk is, dan kan in een volgende stap desgewenst het dossier 
worden overgedragen aan een schade-expert voor een tele-, video- 
of fysieke expertise”, vult Bothof aan. “In principe is dat iemand 
van Lengkeek, maar dat kan als de opdrachtgever daar op staat 
ook een expert van een ander bureau zijn. Desgewenst kunnen wij 
opdrachtgevers ook de volledige schadebehandeling uit handen 
nemen, gebaseerd op zowel volledig digitale validatie van de dekking 
als ook van de schadehoogte. Is er sprake van schadeherstel, 
dan kunnen verzekeraars, volmachten, makelaars en verzekerde 
bedrijven de regie en begeleiding daarvan aan ons uitbesteden.”

VOORDELEN
Het grote voordeel van uClaim is volgens Kuiper en Bothof dat 
verzekeraars meer zekerheid hebben dat de schadeclaim die ze 
uitkeren terecht is en dat een schadebehandelaar die niet zeker 
is van de schadehoogte bij opstal-, inboedel of andere schades, 
op eenvoudige wijze daarop een controle kan laten uitvoeren. 
Eerstgenoemde: “Omdat het grootste deel van de ondersteuning 
van de behandelaar digitaal is, is de pricing dusdanig dat ook kleine 
schades in aanmerking komen om digitaal gevalideerd te worden. Dat 
zijn vaak schadeclaims die uit tijds- of kostenoverwegingen nu door 
verzekeraars en volmachtbedrijven worden afgewikkelde zonder dat 
daar expertise aan te pas komt. Bothof vult aan: “Bovendien zal de 
schadebehandelaar geen of nauwelijks extra tijd in een dossier kwijt 
zijn en een veel hogere mate van zekerheid hebben ten aanzien van 
de schadehoogte. Voor verzekerden is het voordeel vooral gelegen 
in een snellere en meer flexibelere afwikkeling van de schadeclaim, 
die onder meer op elk gewenst moment van de dag online is aan te 
melden. Kortom, in een betere service.”

Volgens EMS en Lengkeek is de markt rijp voor de nieuwe 
ontwikkeling. “In een tijd waarin het premievolume in bepaalde 
segmenten niet of nauwelijks stijgt en financiële rapportages een 
stijgende schadelast laten zien, zijn verzekeraars en enerzijds 
continu op zoek naar procesverbeteringen en anderzijds naar 
kosten- en schadelastverbetering en klanttevredenheid. uClaim 
biedt die voordelen op alle fronten. Wij denken voor verzekeraars 
een kostenbesparing tot 50% te kunnen verwezenlijken en 
daarnaast een aanzienlijke schadelastbeheersing. Niet in de 
laatste plaats omdat door onze aanpak ook kleinere schadeclaims 
tot bijv. 2.500 euro, die tot dusver vaak uit kostenoverwegingen 
zonder extra controle door een expert worden afgehandeld en 
meestal vergoed, nu eerder voor een extra check in aanmerking 
kunnen komen”, aldus Kuiper. Bothof wijst daarnaast op enkele 
bijkomende voordelen zijn de grotere zekerheid op de validiteit van 
de toegekende schadeclaims en de beschikking over een schat 
aan gestructureerde data en managementinformatie. Gegevens 
waarmee men op andere gebieden hun voordeel kunnen doen. En 
last but not least kan door gebruikmaking van uClaim de aandacht 
van schadebehandelaars worden verlegd naar de meer complexere 
schades.”

De zes diensten van  uClaim:

1.  Validatie tool op het gebied van opstal en inboedel.  
2.  Video-expertise voor een schadebehandelaar.  
3.  (gemaakte)Video-expertise door een claims validator.
4.  Het hele proces tot en met video-expertise door een 
 claims validator. 
5.  Totale schadebehandeling, gebaseerd op zowel volledig 
 digitale validatie van de dekking alsook schade hoogte
6  Herstelregie.

ACTIEF EN PROGRESSIEF

NLE-leden treden uitsluitend 
op voor letselslachtoffers

Het belang van de klant staat centraal

—   Persoonlijke aandacht

—   Voortvarend proces

—   Respectvolle bejegening

—   Deskundig en professioneel
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Voorzitter Hanna Tjerks: 
“Verzekeringsbranche denkt nog teveel in productoplossingen”  

VPO WIL HÉT KENNISCENTRUM ZIJN VOOR 
OVERHEDEN OP HET GEBIED VAN 

RISICOMANAGEMENT EN VERZEKERINGEN
VPO STAAT VOOR ‘VERZEKERINGSPLATFORMOVERHEDEN’, MAAR HET IN 2003 OPGERICHTE LANDELIJKE OVERLEGORGAAN 

HOUDT ZICH BEHALVE MET VERZEKERINGSAANGELEGENHEDEN OOK NADRUKKELIJK BEZIG MET ZAKEN OP HET 

GEBIED VAN HET RISICOBEHEER VAN GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE OVERHEDEN, WATERSCHAPPEN EN 

VEILIGHEIDSRISICO’S. WIE VOORZITTER HANNA TJERKS HOORT PRATEN, VALT METEEN OP DAT HET OVERLEGORGAAN 

AMBITIEUZE PLANNEN HEEFT.  ZO WIL HET VPO UITGROEIEN TOT HÉT KENNISCENTRUM VOOR OVERHEDEN OP HET 

GEBIED VAN RISICOMANAGEMENT EN VERZEKERINGSAANGELEGENHEDEN DOOR DE AANGESLOTEN OVERHEIDSINSTANTIES 

OP BEIDE TERREINEN PRAKTISCHE HANDREIKINGEN EN ONDERSTEUNING TE BIEDEN. BOVENDIEN WIL HET NOG 

NADRUKKELIJKER GAAN FUNGEREN ALS GESPREKSPARTNER EN AANSPREEKPUNT VOOR DE VERZEKERINGSMARKT. 

“IK ZOU HET TOEJUICHEN WANNEER ER VANUIT  BEIDE ‘WERELDEN’ MEER DENKTANKS ZOUDEN ONTSTAAN OM TE 

KOMEN TOT BETERE RISICOMANAGEMENT- EN VERZEKERINGSOPLOSSINGEN EN DAT ER DAARNAAST EEN SPECIFIEKE  

RISKMANAGEMENTOPLEIDING ZOU KOMEN TOEGESPITST OP OVERHEDEN.”  

Zoals vele anderen uit de branche kwam ook Hanna Tjerks na 
haar rechtenstudie bij toeval in de verzekeringsbranche terecht: 
bij ’t Hooge Huys in Alkmaar, aanvankelijk als medewerker op de 
afdeling verzekeren & schade en later als bedrijfsjuriste/adviseur 
van de Raad van Bestuur. Op 1 september 1994 stapte zij over 
naar de Gemeente Alkmaar, waar zij startte op de afdeling inkoop, 
verzekeringen en schaderegeling. Met twee collega’s heeft zij later 
binnen de gemeente de afdeling riskmanagement opgezet en sinds 

kort is zij werkzaam op de afdeling projectmanagement, waar zij 
zich bezighoudt met riskmanagement van overheidsprojecten. 

VPO
Vanaf de start van de VPO in 2003 is zij hierbij aangesloten en 
ook bij de voorloper SRO was zij betrokken. Aanleiding voor 
de komst van de VPO vormde destijds de sterke behoefte bij 
overheden aan meer onderling contact, gezamenlijk optrekken 
en kennisdeling teneinde een sterkere gesprekspartner te worden 
van de verzekeringsbranche. “In die tijd zaten we als overheden 
redelijk klem voor wat betreft de aansprakelijkheidsproblematiek”, 
licht Tjerks toe. Sinds 2009 geeft zij als voorzitter leiding aan het 
VPO-bestuur, dat verder bestaat uit penningmeester Wim Savenije 
(Almere), secretaris Bertie Imminck (Bernheze) en de beide 
bestuursleden Tineke Zwaan-Lam (Amersfoort/Leusden) en Michel 
Los (Utrecht). Inmiddels zijn bij het VPO 170 overheidsorganisaties 
aangesloten. Dat zijn bijna alle waterschappen, de helft van alle 
provincies, het overgrote deel van de gemeenten, rijkswaterstaat en 
inmiddels ook twee veiligheidsregio’s. “Het ledental is groeiend en 
we hebben nauwelijks verval. Als er een opzegging is, dan komt 
dat in negen van de tien gevallen doordat gemeenten met elkaar 
fuseren.” 

Op de website -www.vponederland.nl- omschrijft het VPO de 
eigen doelstelling als volgt: “De vereniging heeft ten doel de leden 
te informeren over en het uitwisselen van kennis en ervaring 
op het gebied van schade- en verzekeringsaangelegenheden 
en risicomanagement bij overheden. Ze biedt de mogelijkheid 
tot gezamenlijke inkoop van diensten en producten en 
er wordt samengewerkt op het gebied van schade- en 
verzekeringsaangelegenheden.” Tjerks licht toe: “We willen primair 
een kenniscentrum zijn voor de aangesloten overheidsorganisaties. 
Daartoe bieden we onder meer (Wft)opleidingen en trainingen aan. 

Hanna Tjerks: “Er wordt door zowel verzekeraars als makelaars nog 
teveel in hokjes en productoplossingen gedacht. Het meest ideale zou 
zijn wanneer alle risico’s die je als gemeente zou willen verzekeren 
zouden kunnen worden ondergebracht op één allesomvattende polis. Dat 
zou pas echt maatwerk zijn.”

RISKS
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Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een themabijeenkomst, 
gekoppeld aan de ledenvergadering, waarin dieper op een actueel 
onderwerp wordt ingegaan. Op 6 oktober jl. was dat bijvoorbeeld de 
nieuwe aanbestedingswet en in het verleden hebben we onder meer 
thema’s als regresschades, CRAS en nadeelcompensatie belicht.

PRAKTISCHE ONDERSTEUNING
Daarnaast kent het VPO een groot aantal werkgroepen: 
Aansprakelijkheid, Brand, Bouw, Communicatie, CRAS, Fraude, 
Samenwerkingsverbanden, Verzekeringsbeleid en Verhaal. Alle 
werkgroepen organiseren niet alleen geregeld themabijeenkomsten 
over actuele of anderszins voor de leden relevante onderwerpen, 
maar komen ook regelmatig met praktische handreikingen 
waarmee de medewerkers van de afdelingen inkoop, verzekeringen 
en risicomanagement bij de aangesloten overheidsorganisaties 
hun voordeel kunnen doen. Bijvoorbeeld in de vorm van 
publicaties en richtlijnen omtrent het verzekeringsbeleid, specifieke 
aansprakelijkheidsonderwerrpen of hoe je schades kunt verhalen 
op derden. Een bekende uitgave is verder het boek ‘Hoe trek je de 
CAR en andere verzekeringen in de bouw’, waarin de werkgroep 
Bouw voor de verzekeringsambtenaren van gemeenten, provincies 
en waterschappen een praktische gids heeft samengesteld omtrent 
de voornaamste bouwrisico’s en de verzekeringsmogelijkheden 
hiervoor.

Ook als gesprekspartner en aanspreekpunt van de markt 
heeft het VPO inmiddels de nodige resultaten geboekt. Tjerks: 
“Toen de Nationale Ombudsman aankondigde te willen komen 
met een ‘Schadevergoedingswijzer’, hebben wij, samen met 
vertegenwoordigers vanuit de verzekeringsbranche, in het overleg 
met hem weten te realiseren dat er een realistische en wat meer 
genuanceerde schadevergoedingswijzer uit de bus is gekomen.” 

VERZEKERINGSBRANCHE TRADITIONEEL
Ook richting verzekeringsbranche treedt het VPO namens de 
overheidsorganisaties op als gesprekspartner en aanspreekpunt. 
Wat houdt de gemoederen van gemeenten momenteel bezig? 
Tjerks: “Op verzekeringsgebied is dat onder meer de beperkte 
mogelijkheden voor het afdekken van de aansprakelijkheidrisico’s. 
Hiervoor zijn er in feite slechts een drietal producten op 
de markt. Op brandverzekeringsgebied zijn vooral de 
schoolgebouwen een aandachtspunt. Dat er steeds vaker sprake 
is van gedeelde eigendommen - publiek en privaat- maakt de 
verzekeringsconstructies er een stuk ingewikkelder op. Daarnaast 
houden nieuwe ontwikkelingen, zoals drie zaken die vanuit de 
landelijke overheid naar de decentrale overheid zijn overgeheveld, 
de gemoederen bezig: de WMO, jeugdzorg en de Participatiewet. 
Verder is er mede door enkele calamiteiten de laatste tijd meer 
aandacht voor de asbestproblematiek.”

Op de vraag hoe zij vindt dat de verzekeringsbranche omgaat met 
de risico’ s die overheden willen afdekken, volgt een veelzeggend ‘ 
traditioneel’. “Er wordt door zowel verzekeraars als makelaars nog 
teveel in hokjes en productoplossingen gedacht. Neem bijvoorbeeld 
destijds het WGAM-risico (werkgeversaansprakelijkheid motor-
voertuigen). Dat kon niet meeverzekerd worden op een reeds 
bestaande polis, maar daar moest weer een aparte verzekering 
voor komen. Het meest ideale zou zijn wanneer alle risico’s die 
je als gemeente zou willen verzekeren zouden kunnen worden 
ondergebracht op één allesomvattende polis. Dat zou pas echt 
maatwerk zijn. Ik vrees echter dat het wel even zal duren voordat 
dit realiteit zal zijn. Als het er überhaupt ooit van komt. In elk geval 
zou ik het toejuichen wanneer er vanuit beide werelden meer 
denktanks zouden komen om gezamenlijk tot betere verzekerings- 
en riskmanagementoplossingen te komen.”

BEVORDERING RISICOBEWUSTZIJN
Ook richting aangesloten organisaties ziet het VBO een belangrijke 
taak voor zichzelf weggelegd. “Als VPO willen wij een bijdrage leveren 
aan bevordering van de (risico)bewustwording bij gemeenten. Het 
is een gegeven dat risicomanagement bij veel gemeenten nog in 
de kinderschoenen staat. Als het al is opgepakt, dan is dat vooral 
vanuit de afdeling financiën’, door de controllers. Toch ziet de VPO-
voorzitter een tendens in de goede richting, zeker na calamiteiten 
als Enschede, Volendam en Alphen aan den Rijn, laait die aandacht 
vaak weer op. Maar het is in onze optiek nog lang niet voldoende. 
Om niet al te afhankelijk worden van de verzekeringsmarkt is het 
zaak voldoende kennis in huis te hebben, zowel op verzekerings- als 
riskmanagementgebied. Want alleen dan kun je de als gemeente 
de juiste keuzes maken. Alleen verzekeringstechnische kennis is te 
weinig voor een goed riskmanagementbeleid. Daarom zou ik willen 
pleiten voor een aparte opleiding riskmanagement, die specifiek is 
toegespitst op de problematiek van de overheden. Daarvoor willen 
wij ons als VPO sterk maken.” <<

Risicomanagement staat bij veel 
gemeenten nog in de kinderschoenen, 

al is er een tendens in de 
goede richting

Hanna Tjerks: “Om niet al te afhankelijk worden van de 
verzekeringsmarkt is het zaak voldoende kennis in huis te hebben, zowel 
op verzekerings- als riskmanagementgebied. Want alleen dan kun je de 
als gemeente de juiste keuzes maken. Alleen verzekeringstechnische 
kennis is te weinig voor een goed riskmanagementbeleid. Daarom zou ik 
willen pleiten voor een aparte opleiding riskmanagement, die specifiek 
is toegespitst op de problematiek van de overheden. Daarvoor willen wij 
ons als VPO sterk maken.”
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EDUCATIE

ESL/EUR lanceert tailormade masteropleiding Commercieel Privaatrecht 

UNIEKE KANS VOOR AMBITIEUZE HBO-
PROFESSIONALS OM VERDER TE KOMEN IN 

DENKNIVEAU EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
MET DE ‘ EXECUTIVE MASTEROPLEIDING COMMERCIEEL PRIVAATRECHT’  LANCEERT DE ERASMUS SCHOOL OF LAW (ESL)  

VAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (EUR) NAAR EIGEN ZEGGEN DE EERSTE OP MAAT GEMAAKTE JURIDISCHE 

DEELTIJD MASTEROPLEIDING. DEZE OPLEIDING, DIE VOLGEND JAAR JANUARI VAN START GAAT EN 1,5 JAAR DUURT, IS 

BESTEMD VOOR ZOWEL HBO-PROFESSIONALS DIE ZICH WILLEN DOORONTWIKKELEN NAAR EEN ACADEMISCH NIVEAU 

ALS VOOR WO-ERS DIE HUN (JURIDISCHE) KENNIS OP HET GEBIED VAN HET COMMERCIEEL PRIVAATRECHT WILLEN 

VERGROTEN. “HET UNIEKE VAN DE OPLEIDING IS DE MOGELIJKHEID VAN ‘WERKEND LEREN’  OP ACADEMISCH NIVEAU 

DIE WORDT GEBODEN AAN HBO-ERS EN DE AANSLUITING BIJ DE PRAKTIJK VAN ALLEDAG  DOOR DE INTERACTIEVE OPZET 

VAN DE OPLEIDING”, BENADRUKT PROF. MR. SIEWERT LINDENBERGH, ACADEMISCH DIRECTEUR VAN ESL EXECUTIVE 

EDUCATION, DIE DE MASTEROPLEIDING MEDE HEEFT OPGEZET EN OOK ALS ÉÉN VAN DE DOCENTEN ZAL OPTREDEN.  

De masteropleiding Commercieel Privaatrecht staat niet op zich 
maar past in de bredere (onderwijs)strategie van de ESL. Een 
beleidsvisie waarin de ‘een leven lang leren’-gedachte en ‘een betere 
aansluiting bij de praktijk’ centraal staan. Lindenbergh licht toe: 
“We hebben hiervoor een uitvoerig marktonderzoek gedaan. Daarin 
is naar voren gekomen dat aan de ene kant het deeltijdonderwijs 
aan de universiteiten in ons land terugloopt, maar anderzijds dat 
er een grote behoefte is bij HBO-ers om door te kunnen groeien 
naar een academisch denk- en werkniveau. Weliswaar propageert 
de overheid ‘ een leven lang leren’, maar het klassieke aanbod aan 
opleidingen sluit onvoldoende aan bij de wensen van vooral de 
werkende professionals. Daardoor is een mastertitel nu moeilijk te 
behalen, wat als een gemis wordt ervaren.” 

De ESL zegt hierin een taak voor zichzelf weggelegd te zien. “We 
denken met onze masteropleiding nauwgezet aan te sluiten bij 
zowel de wensen van de overheid als van de werkende HBO-ers. 
Met deze master intensiveren wij namelijk aan de ene kant de 
contacten met professionals in het werkveld en geven hiermee 
tevens concrete invulling aan het regeringsbeleid van ’een leven 
lang leren’. Met andere woorden, wij vullen de huidige leemte in. Als 
het aan ons ligt zal het ook niet blijven bij deze ene masteropleiding, 
maar zullen er meerdere volgen. We zijn hierover al in gesprek 
met meerdere secties binnen onze faculteit”, aldus Lindenbergh, 
die de masteropleiding Commercieel Privaatrecht wat dit betreft 
‘uniek’ noemt. “Wat wij bieden is er gewoonweg nog niet: een 
praktijkgerichte masteropleiding die de combinatie van werken en 
leren mogelijk maakt.”

OPBOUW GEMODELLEERD NAAR LEVENSLOOP 
ONDERNEMING
Voor deelname aan de opleiding is een afgeronde bachelor-
opleiding en minimaal drie jaar relevante werkervaring vereist. De 
master duurt anderhalf jaar, verdeeld over drie semester van een 
half jaar. De colleges worden gegeven door een 15-tal hoogleraren 

Vis of visles
 
Siewert Lindenbergh is inmiddels al meer dan 25 jaar ver-
bonden aan het hoger (academisch) onderwijs in ons land, 
aanvankelijk als universitair (hoofd)docent en sinds 2005 
als hoogleraar Privaatrecht aan de ESL van de EUR. Hij pu-
bliceert vooral op het gebied van het aansprakelijkheids- en 
schadevergoedingsrecht, onder meer over personenschade,  
doorwerking van mensenrechten in het vermogensrecht, ar-
beidsongevallen en beroepsziekten en schadebegroting. Eén 
van zijn meest bekende publicaties is ‘Van Smart naar geld’, 
waarin hij de ervaringen beschrijft van tien slachtoffers met 
hun schadevergoedingsprocedure tot en met de Hoge Raad. 
Hij is een fervent aanhanger van het adagium ‘een leven lang 
leren’  en zijn onderwijsmotto luidt: ‘ Geef een mens een vis 
en hij heeft die avond te eten; leer hem vissen en hij heeft 
zijn hele leven te eten’. Vertaald naar de (onderwijs)praktijk, 
licht hij toe: “Onderwijs is meer dan kennisoverdracht. Het 
is vooral ook ‘leren leren’. Mensen zelf de weg laten leren 
vinden en hen te leren hoe je kennis kunt aanwenden om 
problemen op te lossen”, aldus de bevlogen hoogleraar
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en docenten uit de academie en rechtspraktijk. Lindenbergh: 
“Het programma kent een logische opbouw gemodelleerd naar 
de levensloop van een onderneming. De deelnemers leren zo alle 
juridische aspecten die een onderneming of organisatie tegenkomt: 
vanaf het aangaan van een transactie tot de aansprakelijkheid bij 
een geschil. In het eerste semester, dat in januari van start gaat, 
komen onder meer de basisonderdelen verbintenissenrecht en 
het goederen- en insolventierecht aan bod, maar daarnaast ook 
transacties en financiering en zekerheden. In het tweede semester, 
dat loopt van september tot december, wordt aandacht besteed aan 
de onderwerpen ‘onderneming, organisatie en risico’s’ , alsmede 
aan ‘arbeid en onderneming. ‘Aansprakelijkheid en verzekering’ 
vormt het hoofdonderdeel in het derde semester (januari-juni 
2018), gevolgd door de afsluitende scriptie.

De hoogleraar benadrukt nogmaals het unieke karakter van de 
masteropleiding. “Het is op dit moment de enige Executive master 
Commercieel Privaatrecht waarvan het programma is toegesneden 
op werkenden en daarmee op de praktijk van alledag. Door te 
kiezen voor colleges op een vast tijdstip – maandag van 16.00 tot 
20.00 uur- is de studie daardoor goed te combineren met zowel een 
voltijdsbaan als met een gezinssituatie.” Lindenbergh onderkent dat 
de opleiding een forse investering vraagt van de deelnemers, zowel 
financieel als in tijd en werk: naar verwachting zo’n 20 uur per 
week, waarvan 17 uur zelfstudie. “Daar staat tegenover dat deze 
opleiding een unieke kans biedt aan ambitieuze professionals die 
een stap verder willen komen in hun denkniveau en (persoonlijke) 
ontwikkeling. Hiermee koppelen de aankomende juristen hun 
praktijkervaring aan actuele kennis en inzichten. Dit zal naar 
verwachting meer waardering, erkenning en nieuwe carrièrekansen 
opleveren.” 

Tot slot, wat hebben of zijn de deelnemers na afloop van de 
master meer dan dat ze ervoor zijn? Lindenbergh: “Ze hebben 
meer (juridische) kennis en inzicht vergaard in het vakgebied 
Commercieel Privaatrecht en zijn gegroeid in hun persoonlijke 
ontwikkeling, niet in de laatste plaats door de samenwerking met 
mede-studenten bij opdrachten en presentaties. Kortom, ze hebben 
zich doorontwikkeld de stap gezet naar een hoger, academisch 
denk- en werkniveau. En last but not least hebben ze de mastertitel 
‘meester in de rechten/LLM’.”

Informatieavond op 13 oktober a.s.

Voor geïnteresseerden in de Executive master Commercieel 
Privaatrecht organiseert de Erasmus School of Law een spe-
ciale informatieavond. Deze vindt plaats op donderdagavond 
13 september a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur – ontvangst 
met broodjes vanaf 18.30 uur – aan de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam. Hierin wordt behalve op het programma ook 
ingegaan op de organisatorische aspecten van de opleiding. 
Uiteraard is er deze avond tijd en ruimte voor het stellen van 
vragen over de opleiding. De aanwezigen wordt daarnaast 
informatie verstrekt over de balans tussen werken en stude-
ren en over de financiering van de opleiding. Ook krijgen zij 
twee white papers mee: ‘Hoe overtuig ik mijn werkgever?’ en           
‘Wat kost studeren nu echt?’. 



www.riskenbusiness.nl                      8

2015: 130 MILJOENENBRANDEN ZORGEN 
VOOR HOOGSTE SCHADEBEDRAG OOIT

In geheel 2015 hebben zich in ons land 130 grote branden 
voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen euro of meer 
bedroeg. Op 2013 na (148 branden) deden zich in ons land nimmer 
meer miljoenenbranden plaats. Wel zorgden de 130 calamiteiten 
voor het hoogste schadebedrag sinds de start van de registratie 
van deze branden in 1998: 707,5 miljoen euro, aanmerkelijk meer 
dan het oude, uit 2003 daterende record van 636,8 miljoen euro. 
Daarbij dient wel aangegeven te worden dat dit bedrag sterk wordt 
beïnvloed door drie grote calamiteiten. Twee megaschades van 
elk meer dan 100 miljoen euro – zowel één in het derde als één 
in het vierde kwartaal – en één schade van tussen de 60 en 70 
miljoen euro in het derde kwartaal, zo blijkt uit de registratie van 
de miljoenenbranden in Nederland, die tot stand is gekomen in 
samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus 
en met verzekeraars. 

Het overgrote deel van de 130 miljoenenbranden (61 calamiteiten, 
46,9%) kent een schadebedrag tussen de één en twee miljoen euro. 
Verder beliep de schadelast bij 27 calamiteiten (20,8%) tussen de 
twee en drie miljoen euro, bij 15 grote branden (11,5% tussen de 
drie en vier miljoen euro, bij negen branden (6,9%) tussen de vier 
en vijf miljoen euro en bij vijf branden (3,8%) tussen de tien en 20 
miljoen euro. Van de resterende 13 miljoenenbranden (10%) kende 
er negen een schadebedrag tussen de vijf en tien miljoen euro, één 
een schade tussen de 30 en 40 miljoen euro, één tussen de 60 en 
70 miljoen euro en twee van boven de 100 miljoen euro. 

Twee van de drie grote branden deden zich voor in het zuiden van 
het land – 43 stuks, 33,1% – en in het midden des lands: 32,3%, op 
de voet gevolgd door het westen van Nederland met 38 calamiteiten 
(29,2%). Met zeven miljoenenbranden (5,4%) bleef het noorden 
van het land daarbij ver achter. De meeste grote branden hebben 

zich in 2015 voorgedaan binnen de industriële sector: 30 (23,1%), 
op ruime afstand gevolgd door bedrijven/groothandel (16/12,3%), 
detailhandel en woningen (15/11,5%), agrarisch (10/7,7%) en 
horeca (8/6,2%). Daarnaast deden er miljoenenbranden voor bij 
woonruimten, vrije tijd/ leisure (beide 6), automotive sector en sport 
en recreatie (beide 4), onderwijs, kantoren en foodsector (alle 3), 
zorg (2) en bouw (1). 

VIERDE KWARTAAL 2015 
Aan de totale schadelast door grote branden heeft het vierde kwartaal 
een aanzienlijk steentje bijgedragen. In totaal 26 miljoenenbranden 
zorgden bij elkaar voor een totaal schadebedrag van 202 miljoen 
euro. Alleen in het vierde kwartaal van 2010 (214,9 miljoen euro) 
en in 2002 (205,2 miljoen euro viel de schadelast hoger uit. Het 
totale schadebedrag is voor een belangrijk deel toe te schrijven 
aan drie grote calamiteiten: één schade van tussen de 100 en 200 
miljoen euro en twee tussen de 10 en 20 miljoen euro. Daarnaast 
kenden elf brandschades een geraamd schadebedrag tussen de 
één en twee miljoen euro, vijf tussen de twee en drie miljoen euro 
en drie tussen de drie en vier miljoen euro. Daarnaast kennen twee 
brandschades een schadebedrag van naar schatting 6 à 7 miljoen 
euro, één tussen de 4 à 5 miljoen euro en ook één tussen de 7 en 
8 miljoen euro. 

De helft van alle miljoenenbranden (13) deden zich voor in het 
westen van het land. Daarnaast ontstonden zeven branden in zuid-
Nederland, vijf in het midden van het land en één in het noorden. 
Bedrijven werden het vaakst getroffen (9 keer), gevolgd door de 
industrie (5), woonruimten (4), bedrijfsverzamelgebouwen, horeca 
en sport/recreatie-accommodaties (alle 2) en detailhandel en 
landbouw elk één. 

Jaar Aantal Jaartotaal 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal    

2015* 130 707.500.000 81.000.000     153.500.000 271.000.000 202.000.000

2014* 129 495.000.000  74.500.000     117.000.000        188.00.000      115.500.000

2013* 148 636.500.000  99.000.000     171.500.000 233.000.000 133.000.000                

2012* 120 365.100.000 81.000.000 109.000.000 82.000.000 93.100.000

2011* 91 345.000.000 134.000.000 76.000.000 61.500.000 73.500.000

2010 100 385.000.000 56.192.843 41.243.500 72.682.320 214.881.337

2009 105 369.114.881     71.665.071 106.266.080 101.915.86 589.267.865

2008   96 455.659.627   80.254.400 236.576.957 73.921.175 64.907.095

2007 108 445.923.000 49.740.000 161.802.500 103.857.500 130.523.100

2006 79 293.234.217 73.012.376 60.741.841 76.500.000 82.980.000

2005   73 251.182.000   82.650.000        56.200.000 52.400.000 59.932.000

2004 84 458.200.000 40.050.000 182.550.000 76.850.000 159.450.000

2003 129 636.785.000 223.000.000 116.835.000 119.500.000 177.450.000

2002 96 462.600.000 55.750.000 104.050.000 97.250.000 205.200.000

2001 126 508.923.000  151.676.000 119.503.000 109.364.000 128.400.000

2000 97 571.715.000 47.420.000 432.906.000 50.350.000 41.039.000

1999 95 299.767.211 76.938.000 131.820.000 64.891.000 26.118.211

1998 82 308.570.547 64.210.000 97.563.000 97.563.000 59.550.000   
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CLAIMS

EMN Masterclass: 

REGRES IN TRANSPORT BIEDT MEER 
SLAGINGSKANS DAN VAAK WORDT GEDACHT

VERVOERDERS IN HET GOEDERENTRANSPORT ZIJN ZICH GOED BEWUST VAN HUN SLEUTELPOSITIE IN DE WERELDHANDEL. 

ALS ZIJ AANGESPROKEN WORDEN VOOR SCHADE, MAKEN ZIJ DANKBAAR GEBRUIK VAN HET KRACHTIGE PANTSER DAT HET 

(INTERNATIONALE) VERDRAGSRECHT, AANGEVULD MET EIGEN CONTRACTVOORWAARDEN, HEN BIEDT. TIJDENS DE EMN 

MASTERCLASS MET ALS TITEL ‘REGRES IN TRANSPORT: MAAK EEN VUIST’  WERD DOOR GASTSPREKERS  MR. BRIGITTE 

BINCK EN LIANNE VAN STEEN (INTO TRANSPORT) EN ADVOCAAT MR. NIELS HUISKAMP (PORTWISE LAW) DUIDELIJK 

GEMAAKT  DAT ER DESONDANKS UITGELEZEN MOGELIJKHEDEN ZIJN VOOR BETROKKEN PARTIJEN OM DE STERKE POSITIE 

VAN DE VERVOERDERS TE KRAKEN.  “BIJ EEN JUISTE AANPAK HEEFT REGRES MEER KANS VAN SLAGEN DAN VAAK WORDT 

GEDACHT.”

In zijn welkomstwoord wees Roel Govaert, operationeel directeur bij 
EMN Expertise, op het belang van een goede samenwerking tussen 
verzekeraars, makelaars, experts, gespecialiseerde adviseurs, 
advocaten en verzekerden. “Ook op dit vlak kunnen wij als EMN/
CED een sturende rol pakken en extra toegevoegde waarde leveren.”

‘KENNIS IS MACHT’
Als er één ding duidelijk werd tijdens de EMN Masterclass, dan is 
het dat in de wereld van het (zee)transport bij schade en regres 
het credo ‘Kennis is macht’ opgaat. Wie beschikt over de juiste 
informatie heeft de troeven in handen en staat dus sterker. Binck 
en Van Steen van Into Transport, een onafhankelijk kenniscentrum 
op het gebied van verzekeren van transport en goederenstromen, 
kunnen er over meepraten. “Het gaat vooral om data. Verzamel 
vooraf zoveel mogelijk gegevens, niet in de laatste plaats omdat 
om er bij schades in het zeetransport snel actie moet worden 
ondernomen richting tegenpartij en partijen niet altijd bereid zijn 
informatie te overleggen.” 

Zij hielden de aanwezigen voor om bij het verzamelen van relevante 
informatie vooral drie ‘regiemomenten’ in de gaten te houden: in 
het begin als er afspraken worden gemaakt, wanneer de goederen 
feitelijk aan de vervoerder worden overgedragen en op het moment 
wanneer de goederen aankomen. “Dit zijn de momenten waarop u 
het verschil kunt maken door uw klanten te helpen de juiste acties 
in te zetten. Leg daarom zoveel mogelijk afspraken vast. Zo ook de 
informatie over de staat van de goederen bij aanlevering, hoe ze 
verpakt waren, wat de omstandigheden waren, zoals temperatuur 
en/of alle luiken open of dicht waren.”

(ON)MOGELIJKHEDEN VAN REGRES
Aan de hand van een viertal praktijkvoorbeelden lieten Binck en 
Van Steen de mogelijkheden en onmogelijkheden van regres de 
revue passeren, een verhaal waarin de (hoofdverplichtingen en 
excepties van de) Hague Visby Rules (HVR) en de waarde van 
het cognossement en de cognossementsvoorwaarden als een 
rode draad doorheen liepen. Daarin werden ook nadrukkelijk de 
(juridische) knelpunten in de praktijk van alledag aangestipt, 
waaronder de complexiteit in bewijslast, de tijdsdruk – de 
aansprakelijkheidsstelling dient binnen drie dagen na aanlevering 

van de goederen plaats te vinden - en vooral de weigering van 
betrokken partijen om de gevraagde informatie aan te leveren. 
Aan het slot van hun presentatie gaven zij de aanwezigen een 
zevental handvaten mee waarmee zij hun voordeel kunnen doen in 
zowel het schaderegelingsproces als bij regres: 
•	 verzamel	zo	snel	mogelijk	alle	vervoersdocumenten
•	 stel	vast	wie	mag	vorderen,	wie	heeft	claimrecht?
•	 spreek	de	juiste	partij(en)	aan
•	 onderzoek	de	rangorde	van	toepasselijk	recht
•	 is	hier	een	verdrag	van	toepassing?	Zo	ja	welk	verdrag?
•	 zorg	voor	een	volledig	dossier
•	 maak	een	tijdlijn,	agendeer	en	bewaak	meldings-	
 en verjaringstermijnen

WIE EIS, BEWIJST!
Advocaat Niels Huiskamp ging in zijn presentatie met als 
titel ‘Wie eist bewijst’ in op de bewijsarmoede en het regres 
in het vervoersrecht, op het belang van bewijsvergaring met 
het oog op aansprakelijkheidskwesties en regres en op het 
belang van het opbouwen van een goed dossier. “Bewijs in 
aansprakelijkheidskwesties, maar ook bij dekkingsgeschillen is 
van groot belang. Met betrekking tot vervoerdersaansprakelijkheid 
speelt een rol dat de vervoerder de goederen onder zich heeft 

De drie sprekers: Lianne van Steen,  Niels Huiskamp en Brigitte 
Binck: “Er zijn mogelijkheden voor betrokkenen om de sterke 
positie van de vervoerders te kraken.”
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tijdens het transport en als geen ander weet wat er onderweg 
gebeurt. Dat geldt ook voor de technische staat van het bij het 
vervoer ingezette materieel. Daardoor bevindt hij zich in een betere 
bewijspositie dan de ladingbelanghebbende“, aldus Huiskamp, 
volgens wie het tegenovergestelde kan worden gezegd van een 
eventueel eigen gebrek van de vervoerde zaken, ondeugdelijke 
verpakking of stuwage of ander soort behandeling voorafgaand 
aan het vervoer. “Die informatie is doorgaans exclusief beschikbaar 
bij de shipper. De ontvanger bevindt zich doorgaans in de minst 
benijdenswaardige positie als het gaat om het bewijs en kennis van 
de feiten. Er bestaan echter mogelijkheden om het speelveld meer 
gelijkwaardigheid te creëren. Daarbij is vooral aan de ladingkant 
winst te halen.”

Hij vervolgt: “Bij vervoerdersaansprakelijkheid is het van belang 
dat de oorzaak en het tijdstip van het schade toebrengende 
feit kan worden vastgesteld, pas dan weet je of de vervoerder 
aansprakelijk kan worden gehouden en of hij zich met succes 
op overmacht of een exceptie zou kunnen beroepen. Voorts is 
de vervoerdersaansprakelijkheid vaak beperkt tot de periode van 
vervoer en is de vervoerder niet voor schade die ontstaan buiten 
die periode. De omstandigheden tijdens de reis zijn het primaat 
van de vervoerder. Het probleem is dus ongelijkheid in kennis ten 
aanzien van de feiten. De claimant ziet zich voor het probleem 
gesteld wat te doen met een schade waarvan onzeker is of de 
vervoerderaansprakelijk is. Moet hij een procedure starten en maar 
zien wat ervan komt, of is het beter om de zaak af te schrijven? 
Minnelijk regelen op basis van onvolledige feiten leidt evenmin 
tot een optimaal resultaat. Je weet immers niet goed waarover je 
het hebt. Naar mijn stellige overtuiging laten betrokkenen daarbij 
een hoop geld liggen. De pijn komt via de premie uiteindelijk bij de 
verzekerde te liggen. De (potentieel) aansprakelijke vervoerder en 
zijn verzekeraar profiteren daarvan.”

MOOI INSTRUMENTARIUM
Positiever liet de PortWise Law-advocaat zich uit over het 
Nederlands recht, dat naar zijn mening ‘een mooi instrumentarium’ 
biedt om tegen beperkte kosten de juridische positie beter in te 
kunnen schatten en richting vervoerder een vuist te maken. “Het 
Nederlandse procesrecht geeft de partij die ‘in bewijsarmoede’ 
verkeert namelijk de mogelijkheden om inzage in informatie te 
vorderen, het zogeheten inzagerecht (ex artikel 843a Rv lid 1), of om 

bewijsbeslag op te leggen. Indien de genoemde wettelijke vordering 
slaagt, is de gevraagde informatie in te zien; bij een bewijsbeslag 
is dat nog niet het geval, maar wordt het bewijs in elk geval alvast 
veilig gesteld.”

Met betrekking tot het leggen van bewijsbeslag geeft Huiskamp aan 
dat dat de keuze van de rechtbank waar het verzoek tot beslaglegging 
wordt ingediend van belang is. “Omdat het bewijsbeslag (nog) geen 
wettelijke grondslag kent, zijn sommige rechtbanken kritisch bij het 
beoordelen van dergelijke verzoeken. Daarom is het raadzaam om 
na te gaan of ‘forumshoppen ’tot de mogelijkheden behoort”, zegt 
de advocaat, volgens wie het bewijsbeslag zich vanwege de kosten 
beter leent voor zaken waarbij grotere financiële belangen spelen. 
“Om de kosten te drukken kan daarnaast worden overwogen om 
meerdere dossiers in één keer beslag te laten leggen.” 

CONCLUSIES
Aan het einde van zijn presentatie bestempelde Huiskamp een 
‘843a Rv procedure’ als een uiterst probaat middel om, al dan 
niet voorafgaand aan een hoofdprocedure, de informatie op tafel 
te krijgen die nodig is om de kans van slagen van de claim in te 
kunnen schatten. Het bewijsbeslag noemde hij een effectief 
middel om bewijs veilig te stellen, al dient rekening te worden 
gehouden met de kosten van dit middel”, aldus de advocaat, die 
het opmerkelijk noemt dat er in het vervoerrecht zo weinig van de 
besproken mogelijkheden gebruikt wordt gemaakt. “Hoewel er ca. 
140 uitspraken per jaar worden gepubliceerd met betrekking tot het 
inzagerecht staat de teller binnen ‘Schip & Schade’, bekeken over 
de afgelopen tien jaar, op minder dan één per jaar.”

Het gevolg hiervan is volgens hem dat vervoerders daarop anticiperen 
en erop vertrouwen dat voor een schade van bijvoorbeeld 25.000 
euro uit kostenoverwegingen toch geen procedure zal worden 
gestart, zeker als je daarvoor naar het buitenland moet. “Een 
aanpak waarbij steevast wordt afgezien van regres werkt in de hand 
dat de (potentieel) aansprakelijke partij (nog) minder snel geneigd 
zal zijn om tot een minnelijke oplossing te komen, want men weet 
inmiddels uit ervaring dat het toch niet tot een procedure komt. Een 
ander effect is dat de vervoerder of logistieke dienstverlener steeds 
minder geneigd zal zijn informatie te delen.” Huiskamp spreekt de 
hoop uit dat hij de toehoorders heeft laten zien dat ze het daarbij 
niet hoeven te laten zitten.” 

Crawford ALS
Beach Volleyball Tournament

13 oktober 2016
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Martine Deveneijns (Willis Towers Watson) winnaar eerste Edwin Meyer Award 

DE (GEZONDHEIDS)RISICO’S VAN 
WERKNEMERS WORDEN VAAK 

ONDERBELICHT
TIJDENS HET NARIM CONGRES WERD VOOR HET EERST DE 

EDWIN MEYER AWARD UITGEREIKT. HET IS EEN EERBETOON 

AAN DE VORIG JAAR OVERLEDEN GENERAL MANAGER  RISK 

& INSURANCE  MANAGEMENT BIJ  ARCELOR MITTAL, DIE 

ZICH ONDER MEER ALS DOCENT VAN DE MASTEROPLEIDING 

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AAN DE UVA ALTIJD 

STERK HEEFT GEMAAKT VOOR OPLEIDINGEN EN HET NAAR 

EEN HOGER NIVEAU TILLEN VAN HET VAK. DE AWARD IS 

VOOR DE STUDENT AAN DE OPLEIDING DIE DE BESTE 

SCRIPTIE HEEFT GESCHREVEN. WINNAAR WERD MARTINE 

DEVENEIJNS (WILLIS TOWERS WATSON) VOOR HAAR 

SCRIPTIE OVER DE PERSONEELSRISICO’S VAN BEDRIJVEN. 

“MEDEWERKERSRISICO’S WORDEN VAAK ONDERBELICHT 

EN VORMEN VAAK EEN ONDERGESCHOVEN KINDJE BINNEN 

RISICOMANAGEMENT.”  

Na haar studie Gezondheidswetenschappen werkte zij ruim 4,5 jaar 
binnen het asr-concern als senior stafmedewerker ziektekosten. 
In 2010 stapte zij over naar Willis, waar zij sindsdien werkte 
als projectmanager employee benefits, business analist sales, 
projectmanager, executive director business development, en sinds 
augustus van dit jaar als directeur corporate risk solutions bij Willis 
Towers Watson. In die functie is zij verantwoordelijk voor sales, 
accountmanagement, projectmanagement en risk engineering.

DUBBEL GEVOEL
Omdat haar werkzaamheden als projectmanager employee 
benefits zich geleidelijk aan steeds verder uitbreidden richting 
schadeverzekeringen, wilde Martine een inhoudelijke opleiding 
op verzekeringsgebied volgen, bij voorkeur op universitair niveau 
en bovendien in een richting waar volgens haar de toekomst 
ligt: risicomanagement.” Zij koos bewust voor ‘Enterprise Risk 
Management’ aan de UVA. “Dat zij met haar afstudeerscriptie 
uiteindelijk de eerste winnaar van de Edwin Meyer Award is 
geworden, geeft haar naar eigen zeggen een dubbel gevoel. 
“Natuurlijk ben ik er trots op en is het een waardering voor je werk. 
Dat ik een prijs heb gewonnen die vernoemd is naar iemand die 
ik ken en van wie ik bovendien les heb gehad, maakt het extra 
bijzonder. Al blijft het verschrikkelijk jammer dat hij er niet meer is. 
Ik had graag meer van hem willen leren.” 

Wat maakte hem zo bijzonder? Martine: “Hij gaf colleges op het 
gebied van operationeel riskmanagement en deed dat op een zeer 
onderhoudende en inspirerende manier. Daarmee maakte hij in 
elk geval voor mij risicomanagement begrijpelijk, toegankelijk en 

praktisch door de theorie om te zetten naar de realiteit van alledag. 
Zo gaf hij enkele key-succesfactoren voor het implementeren van 
operationeel risk management die mij niet alleen zijn bijgebleven, 
maar die ik ook heb toegepast in mijn scriptie en waarmee ik ook in 
mijn dagelijkse werk geregeld mijn voordeel doe.” (zie kader)  

EMPLOYEE RISK MANAGEMENT
Als onderwerp voor de afsluitende scriptie koos zij voor een 
onderwerp dat zowel raakvlakken had met haar oude als nieuwe 
vakgebied: ‘Employee Risk Management: Gezondheid van 
medewerkers, een risicobenadering.’ Hiervoor deed zij onder meer 
het benodigde literatuuronderzoek, verzamelde risico-informatie 
over medewerkers en koppelde die aan het riskmanagementmodel 
COSO. Hiervoor interviewde zij ook de HR-verantwoordelijken van 
een drietal totaal verschillende bedrijven: CSU (schoonmaak), EMO 
(overslag) en Schiphol. Op de vraag wat zij met haar onderzoek 
wilde bereiken, antwoordt zij: “Een antwoord vinden op de vraag 
hoe organisaties medewerkersrisico’s kunnen opnemen in 
risicomanagementmodellen, zodat zij maatregelen kunnen treffen 
en de waarde van menselijk kapitaal kunnen verhogen.” 

 RISKS

Martine Deveneijens: “Leer de HR-managers omgaan met data en betrek 
hen bij het proces van riskmanagement.”



www.riskenbusiness.nl                      12

In haar onderzoeksrapport concludeert zij onder meer dat 
binnen bedrijven medewerkersrisico’s, zoals vergrijzing, verloop, 
kwaliteit, inzetbaarheid duurzaamheid, fysieke of psychische 
problemen en wet- en regelgeving, vaak worden onderbelicht en 
een ondergeschoven kindje vormen binnen risicomanagement. En 
dat terwijl volgens haar onvoldoende aandacht hiervoor kan leiden 
tot oplopende verzuimkosten. Overigens constateert zij wel dat 
organisaties steeds meer prioriteit geven aan risicomanagement. 
“Echter, het belangrijkste kapitaal, het menselijk kapitaal, wordt 
het slechtst begrepen, het minst gemeten en daardoor het minst 
‘gemanaged’.”

TAAK VOOR HR
Hier ligt volgens Deveneijns een belangrijke taak voor HR (Human 
Resources) management. “Helaas zijn HR-managers veelal niet in 
staat om hun bijdrage aan de toegevoegde waarde van de organisatie 
te beschrijven, behalve dan in trendy, niet te kwantificeren en 
wannabe termen. Het is dan ook van belang dat medewerkersrisico’s 
inzichtelijk en waar mogelijk kwantificeerbaar worden, zodat zij 
onderdeel kunnen worden van het risicomanagementmodel van 
organisaties, die kunnen anticiperen door maatregelen te treffen.” 

Zij vervolgt: “Weliswaar verzamelen en analyseren bedrijven 
ook steeds beter hun medewerkersgegevens, maar benaderen 
zij deze niet vanuit de optiek van risicomanagement. Het gevolg 
is dat medewerkersrisico’s onvoldoende in beeld zijn en de 
bijbehorende kosten niet worden bespaard. Daarvoor zouden 
organisaties , naast financiële risico’s, ook medewerkersrisico’s, 
moeten waarderen op kans en impact, veelal uitgedrukt in kosten. 
Daarmee kunnen medewerkersrisico’s onderdeel worden van 
het risicomanagementmodel van de organisatie en worden deze 
meegenomen in het standaardproces van risico-inschatting.” 

Deveneijns benadrukt dat menselijk kapitaal de basis vormt 
van het creëren van toegevoegde waarde en daarmee voor het 
onderscheidende van de organisatie. “Werkgevers hebben er dus 
belang bij om goed functionerende geschoolde, en gemotiveerde 
medewerkers aan zich te binden en hun inzetbaarheid gedurende hun 
loopbaan bij de organisatie optimaal te houden: het bevorderen van 
duurzame inzetbaarheid. Werkgevers kunnen invloed uitoefenen op 
het creëren van goede arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim 
en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk terug te dringen”, aldus 
Deveneijns, volgens wie investeringen in HR-management ervoor 
zorgen dat de inzet en betrokkenheid van medewerkers toeneemt. 
“Daarom is het belangrijk dat HR-management een strategische rol 
krijgt in organisaties, medewerkersdata goed vastlegt en analyseert 
en zich bewust van de risico’s.” 

AANBEVELINGEN
Deveneijns doet in haar onderzoeksrapport een aantal 
aanbevelingen. Eén ervan is het doen van vervolgonderzoek. “Het 
risicomanagementproces gericht op medewerkersrisico’s zou voor 
meer organisaties onderzocht moeten worden. Een mogelijke opzet 
is om alle verschillende stappen van het risicomanagementmodel per 
stap nader te onderzoeken. Daarnaast zou in een vervolgonderzoek 
ook daadwerkelijk een risicomanagementmodel voor 

medewerkersrisico’s ontwikkeld kunnen worden, met als ultieme 
uitkomst ook een duidelijke link naar de organisatiedoelstellingen. 
Het huidige onderzoek is vrij theoretisch en kwalitatief van 
aard, maar het zou mooi zijn als een en ander meer cijfermatig 
onderbouwd zou worden en praktisch uitkomsten zou kennen.“

Ook aan het adres van het bedrijfsleven heeft zij enkele adviezen 
in petto. “Een strak ingericht risicomanagementmodel is weliswaar 
gewenst maar niet per se nodig om aan risicomanagement te doen. 
Zo’n risicomanagementmodel zorgt echter wel voor structuur en 
regelmaat en een helder proces ten aanzien van het identificeren, 
analyseren, mitigeren en monitoren van risico’s. Wat echter van een 
nóg groter belang is, is dat het identificeren en onderkennen van 
risico’s in de genen van de organisatie moet zitten. Er moet een 
heel open cultuur zijn, zodat mensen risico’s kunnen en durven te 
identificeren.”

VASTLEGGEN GEGEVENS
Daarnaast zijn volgens haar relevante en consistente data, zoals 
ziekteverzuim, leeftijd van medewerkers, opleidingsniveau en 
competenties heel belangrijk. “Deze data moeten heel eenvoudig 
en maar één keer vastgelegd worden in heldere systemen, zoals 
het personeelsinformatie en het operationele systeem. Deze moeten 
aan elkaar gekoppeld worden waardoor data met elkaar kunnen 
worden vergeleken. Tot slot is het voor werkgevers belangrijk om 
gewoon goed voor medewerkers te zorgen. Dit leidt veelal tot minder 
verzuim en minder kosten. Pak de kern van het probleem aan, tref 
preventieve maatregelen en handel snel na constatering waarbij 
goed gekeken wordt naar wat medewerkers echt nodig hebben. Het 
is zelfs mogelijk om hierbij risico’s om te buigen in kansen en er 
voordeel uit te halen”, zo besluit Deveneijns haar onderzoeksrapport.

Tot slot, wat zou je de markt mee willen geven met betrekking tot 
dit onderwerp? Tijdens mijn onderzoek constateerde ik dat HR-
managers vooral gericht zijn op mensen en niet op het verzamelen 
en analyseren van data. Dat maakt het voor hen dus lastig om risico’s 
in te schatten. Mijn boodschap is dan ook: leer de HR-managers 
omgaan met data en betrek hen bij het proces van riskmanagement. 
Bij de Edwin Meyer Award behoort een beeldje dat als titel heeft ‘ 
The sky is the limit’ . Toepasselijk, want zelf gebruik ik die term ook 
regelmatig. Ik zou de markt willen meegeven elkaar te helpen en 
van elkaar te leren. Als je elkaar helpt, is alles mogelijk.” 

Edwin Meyer’s key succes-factoren voor implementatie 
operationeel risk management

•	 Creëer	bewustwording	en	begrip	van	het	proces	vanaf	de	top
•	 Gebruik	wat	je	hebt	en	hou	het	praktisch
•	 Leg	het	beleid	formeel	vast
•	 Wees	flexibel
•	 Heb	duidelijke	richtlijnen	voor	definities,	rapporten	etc.
•	 Risicomanagement	betekent	niet	‘géén;		risico’s
•	 Faciliteren,	eigenaar	en	verantwoordelijk	zijn
•	 Zorg	voor	een	voortdurende	opleiding	en	beoordeling
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Uitbreiding kantoren, internationale activiteiten en met brandschade  

BOSBOON EXPERTISE GAAT OP DEZELFDE
 AMBITIEUZE VOET VERDER

EERDER DIT JAAR KWAM BOSBOON EXPERTISE IN HET 

NIEUWS DOORDAT TWEE KANTOREN VAN DIE ORGANISATIE 

ERVOOR KOZEN ONDER EEN ANDERE NAAM VERDER TE 

GAAN. VOLGENS DE DIRECTIELEDEN ING. MATHY BOON, 

MR. HERMAN VAN VELSEN EN ING. TWAN MEULENDIJKS 

IS ER VOOR HUN BEDRIJF IN FEITE NIETS VERANDERD. 

“WE BLIJVEN ACTIEF IN DEZELFDE BRANCHES – CAR, 

AVB, MARINE/CARGO, LETSEL EN SCHADESERVICES – MET 

EEN STERKE FOCUS OP KWALITEIT EN AANDACHT VOOR 

DE SPECIFIEKE WENSEN VAN ONZE KLANTEN”, ALDUS 

DE DRIE, IN WIENS VERHALEN AMBITIEUZE PLANNEN 

DOORKLINKEN. “WE WILLEN IN AL ONZE SEGMENTEN TOT 

DE TOP-3 BUREAUS GAAN EN BLIJVEN BEHOREN.”

Op 1 juli 2000 startten Mathy Boon en Herman van der Bos in 
Eindhoven een expertisebureau gespecialiseerd in CAR en 
technische varia onder de naam Van der Bos & Boon Expertise. In 
de afgelopen 16 jaar is het bureau uitgegroeid tot een gevestigde 
naam in expertiseland. Vooral tussen 2007 tot en met 2014 vonden 
diverse uitbreidingen en een verbreding van de activiteiten, met 
onder meer letsel en marine/cargo, plaats. Momenteel telt BosBoon 
Expertise 30 medewerkers, onder wie 22 experts verdeeld over 
de vestigingen in Eindhoven, Amsterdam en sinds kort ook Assen 
(Overcingellaan 17) voor de werkzaamheden in het Noordoosten 
van het land. Vanuit die nieuwe vestiging werken de experts ing. 
Herman van der Bos, ing. Arjan Renting en technisch consultant 
John Coblens (o.a. grootthermische boringen en well control in de 
olie- en gasindustrie).

“Ook leeft bij ons de wens om ook weer een vestiging in de 
regio Rotterdam te openen. Voor de invulling denken we aan 
nieuwe nog aan te stellen specialisten die geworteld zijn in de 
Rotterdamse (verzekerings)markt. De komst van beide vestigingen 
wordt ingegeven door de wens om opdrachtgevers een blijvende 
landelijke dekking te bieden”, zegt Boon, die daarnaast aangeeft 
dat er bewust voor is gekozen voor alle vakgebieden een specialist 
als eerste aanspreekpunt aan te stellen: Herman van der Bos voor 
CAR, Hans van de Ven voor AVB, Gijs Lindenburg voor marine/
cargo en Leon Aelmans voor letsel. 

GROEI
Ondanks de alom krimpende schademarkt maakt BosBoon Expertise 
een gestage groei door op vrijwel alle segmenten: commodities 
(o.a. cacao, suiker, peper, staal), marine (casco en goederen), 
letsel en alle soorten schades aan niet-verzekerden belangen. 
Laatstgenoemde activiteiten worden uitgevoerd onder de naam 
BosBoon Schadeservice, dat zich bezighoudt met claimsservices 
als schadebehandeling, bureau-expertise, (loon)regres, taxaties en 
detachering. Door het uitblijven van voldoende bouwactiviteiten zit 
volgens Van Velsen alleen de branche CAR/AVB nog niet op het 
gewenste niveau.

‘Stilstand is achteruitgang’, luidt het bekende gezegde dat ook 
door de directie van BosBoon Expertise wordt onderschreven. Het 
bureau heeft ambitieuze plannen en denkt verdere groei te kunnen 
realiseren door onder meer verbetering van de dienstverlening aan 
opdrachtgevers in het midden- en topsegment en aan uitbreiding 
van de activiteiten in de bestaande branches. Meulendijks: “Om 
onze opdrachtgevers voor schades in het midden- en topsegment 
een totaalpakket te kunnen bieden denken we daarnaast aan 
verdere uitbreiding van ons werkgebied (internationale schades) 
en bijvoorbeeld met expertises en –onderzoeken op het gebied van 
brandschades.” 

INTERNATIONAAL
Wat de internationale activiteiten betreft is BosBoon Expertise 
recent een samenwerking aangegaan met twee Franse 
expertisebureaus: Cerec Expertises in Lyon en SW Associates in 
Parijs. Eerstgenoemd bureau is landelijk vooral actief op het gebied 
van aansprakelijkheids-, constructie- en technische schades. 

De directie van BosBoon Expertise: v.l.n.r. Twan Meulendijks, Mathy Boon 
en Herman van Velsen:  “We willen in al onze segmenten tot de Top-3 
bureaus gaan en blijven behoren, zowel kwalitatief als kwantitatief.”

INSURANCE

Het is aan ons als schade-
expert om de verwachtingen 

van gedupeerden goed te 
managen
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SW Associates werkt vanuit vestigingen in Parijs en Marseille 
en is zowel qua activiteiten als werksegment vergelijkbaar met 
BosBoon. Daarnaast is het gespecialiseerd in schades op het 
gebied van kunst & kostbaarheden. “Hiermee is ons netwerk aan 
samenwerkingspartners in Frankrijk voltooid. We richten ons nu 
op uitbreiding van de samenwerking met partners in Duitsland en 
Groot-Brittannië”, aldus Meulendijks. Boon vult aan: ”Op het gebied 
van Marine/cargo hebben we al een internationaal netwerk onder 
de naam BosBoon International. We breiden dit netwerk nu ook 
uit op het terrein van Engineering (CAR, etcetera) en Liability (PI). 
In Europa ligt het zwaartepunt op Frankrijk, Duitsland en Groot-
Brittannië.”

WAAR WIL BOSBOON EXPERTISE STAAN IN 2020? 
De nieuwe directie heeft daar een duidelijke visie op. Van Velsen 
verwoordt die als volgt: “We willen in de eerste plaats gezien 
worden als een betrouwbaar, kwalitatief goed bureau op alle 
vakgebieden waarin we opereren: CAR, AVB, marine/cargo, letsel 
en schadeservices. Op al die terreinen willen we tegen die tijd op 
alle vestigingen specialisten in huis hebben. Uiteindelijk willen we 
in alle segmenten waarin we actief zijn tot de Top-3 van Nederland 
blijven behoren, zowel kwalitatief als kwantitatief.” 

Boon noemt het een voordeel dat zijn bureau niet in handen is 
van een investeringsmaatschappij die puur kijkt naar financieel 
gewin. “Bij ons is continuïteit gewaarborgd, zowel financieel als op 
het gebied van onze service. Doordat ook onze aandeelhouders 
en management als ‘meewerkend voorman’ opereert, staan we 
midden in de markt en dicht bij onze opdrachtgevers en kunnen 
we daar onze werkwijze en dienstverlening flexibel op aanpassen. 
Zeker nu wij als één bedrijf, met één visie en één aanpak opereren, 
waarin kwaliteit, snelheid en klantgerichtheid centraal staan. De 
markt vraagt om efficiënte, klantgerichte innovatieve oplossingen 
en daarin denken wij binnen de van oudsher nogal conservatieve 
expertisebranche het verschil te kunnen maken.”

WAT WIL DE KLANT?
Wat wil de klant vandaag de dag bij schade? De drie maken het 
onderscheid tussen enerzijds de opdrachtgevers en anderzijds 
de eindklant. Van Velsen: “Opdrachtgevers willen vooral een 

goede, efficiënte schaderegeling voor een redelijke prijs, een goed 
rapport en vanzelfsprekend snel duidelijkheid over de toedracht en 
schadeomvang; gedupeerden willen een kwalitatieve, objectieve 
schaderegeling waarbij wordt gedaan wat hen bij het aangaan van 
de verzekering is beloofd. Het is algemeen bekend dat daarin zo nu 
en dan een spanningsveld kan optreden. Het is aan ons als schade-
expert om hierbij de juiste stappen te zetten en de verwachtingen 
van gedupeerden goed te managen. Dat vraagt geregeld van alle 
partijen om niet om de hete brij heen te draaien, maar duidelijk te 
zeggen waar het op staat.”

VERWACHTINGSMANAGEMENT
Op de vraag wat momenteel de trends zijn op expertisegebied, volgt 
een antwoord dat vandaag de dag door vrijwel alle schade-experts 
als eerste wordt gegeven: de enorme druk op de kosten en daarmee 
ook op de expertisetarieven. “Begrijpelijk vanuit het standpunt van 
verzekeraars gezien de geringe marges en hoge kostenratio’s, maar 
risicovol bekeken vanuit het oogpunt van klanttevredenheid en 
kwaliteit. Voor ons is dat uiteraard lastig, maar aan de andere kant 
ook weer de uitdaging om in overleg met opdrachtgevers te komen 
tot een adequate oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een korte 
rapportage. Dat neemt niet weg dat er uiteraard ook een prijsgrens 
zit aan een kwalitatief goede expertise”, vindt Meulendijks

Met oog op dat laatste wil Boon nog wat zeggen richting 
verzekeraars en makelaars. “Blijf investeren in de kwaliteit van je 
schadeafhandeling. Schadebehandelaars vervullen een belangrijke 
rol binnen een organisatie, die in onze ogen soms wat wordt 
onderschat. Zij maken namelijk bij schade waar wat aan de voorkant 
wordt beloofd.” 

Verzekeraars en makelaars,
blijf investeren in de kwaliteit

van je schadeafhandeling!
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COLUMN

VERZEKERINGSSPROOKJE!
Bijzonder onderdeel van het grote Koninkrijk Innovatieland is het Verzekeringseiland. De bewoners van dit eiland leven nog in de sfeer 
van de Middeleeuwen en geloven dat de Gouden Eeuw nog lang niet voorbij is. Al langer bestaan er spanningen tussen het eiland en 
het vasteland, maar de gemoederen lopen de laatste tijd nogal hoog op. Een volksstemming over een eiland-uittreding is ternauwernood 
verworpen en er gaan zelfs stemmen op om de grenzen van het eiland te sluiten voor de ‘innovatoren’ van het vasteland.

De onderkoning van het eiland, Conservator de XII, heeft dan ook geen enkele behoefte aan veranderingen. “Mijn familie leidt al 
honderden jaren succesvol dit eiland en tot volle tevredenheid van de bevolking” is een van zijn gevleugelde uitspraken. Bovendien zit 
het pluche van de troon wel erg lekker. Hier en daar zijn er wat kritische geluiden op het eiland, die ook meer samenwerking met het 
vasteland bepleiten. Maar die worden door de aanhangers van het Koningshuis snel de kop ingedrukt.

Er begint zich echter ook enige onrust af te tekenen op het eiland. Met name de ‘Regelaars’ en de ‘Onderschrijvers’ klagen dat hun 
opbrengsten de afgelopen jaren steeds meer onder druk staan. Daarnaast dringen er berichten door dat er op het vasteland nieuwe 
successen worden gevierd door de opkomst van de ‘digitale revolutie’. Ze weten niet precies wat dat is, maar ze willen daar wel meer 
van weten.
 
PETERTJE MANNENHART
Ondertussen maakt men zich aan het Hof enige zorgen over de hofnar Petertje Mannenhart. 
Deze jonge ambitieuze hofnar heeft een aantal nieuwe creatieve oplossingen gevonden 
voor problemen en behoeften die al jaren leven onder de bevolking. Sommige kritische 
couranten schrijven zelfs dat deze populaire hofnar maar de nieuwe onderkoning moet 
worden. De hofnar wordt door de onderkoning ontboden en vriendelijk doch dringend 
verzocht om op te houden met deze nieuwerwetse dingen.

Toch ontstaat de ‘Bond van Goedwillenden’, die een eerste bijeenkomst organiseren met 
de grondleggers van de digitale revolutie. Ook de hofnar is hierbij aanwezig om zijn aandeel 
te leveren. Door de innovatoren wordt het idee geopperd om een nieuwe verzekering te 
introduceren op het eiland. De ‘Goed Gedrag Polis’, waarbij de premie is afgestemd op 
het gedrag van de eilandbewoners ten opzichte van de vastelandbewoners. Hoe beter het 
gedrag hoe lager de premie.

Hoewel er kritiek en terughoudendheid is, wordt toch besloten dit idee uit te proberen. Het 
blijkt een groot succes en levert voor het eerst sinds tijden weer nieuwe groei op. Bovendien is de verstandhouding tussen alle bewoners 
van het hele Koninkrijk nu aanzienlijk beter en vriendelijker. Zelfs de onderkoning ziet in dat het beter is zijn troon af te staan aan de 
hofnar. Zijn nieuwe wapenspreuk: “Wees niet bang voor de toekomst en leef nog lang en gelukkig.

Door Peter Hartman, Risico & 
Innovatie adviseur RiskFitInnovation

“

“
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Derde editie Zakelijk Platform Adfiz 

MARKT LOOPT NOG NIET WARM VOOR 
CYBERVERZEKERING

ONDANKS HET GROEIEND AANTAL NAAR BUITEN GEKOMEN  CYBERINCIDENTEN,  DE AANDACHT ERVOOR IN MEDIA EN 

OP SYMPOSIA EN CONGRESSEN EN DE FORSE BOETES VOOR BEDRIJVEN BIJ DATALEKKEN, LIJKEN BEDRIJVEN NOG NIET 

BEPAALD WARM TE LOPEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN CYBERVERZEKERING. DAT BEELD WERD NOG EENS NADRUKKELIJK 

ONDERSTREEPT TIJDENS HET ZAKELIJK PLATFORM DAT ADFIZ IN SEPTEMBER ORGANISEERDE. DAAR WAAR IN DE VS IN 

DEZE VERZEKERING INMIDDELS VOOR TWEE MILJARD DOLLAR OMGAAT, IS DAT IN DE REST VAN DE WERELD GEZAMENLIJK 

ONGEVEER 10% HIERVAN. JAPAN IS GOED VOOR CA. $ 70 MILJOEN, EUROPA (EXCL. UK ) $ 50 MILJOEN, UK $ 30 MILJOEN, 

AUSTRALIË EN CANADA ELK $ 20 MILJOEN EN DE REST VAN DE WERELD CA. $ 10 MILJOEN, VERTELDE GRAEME NEWMAN, 

CHIEF INNOVATION UNDERWRITER BIJ DE BRITSE VERZEKERAAR CFC UNDERWRITING.

Newman vertelde dat de autoriteiten in Groot-Brittannië trots 
zijn op de behaalde resultaten in de strijd tegen de ‘traditionele 
criminaliteit’, die tussen 2001 en 2015 is gehalveerd. “Maar 
wordt de cybercriminaliteit meegeteld, dan is er sprake van 
een stijging met ongeveer 15%. Cybercrime groeit explosief; de 
verkoopcijfers van cyberverzekeringen zijn daarmee allesbehalve 
in overeenstemming”, aldus de Britse verzekeraar, die onder meer 
wees naar de opkomst van ransomware, waarbij je na een hack 
tegen het betalen van een losgeld weer toegang tot je computer 
krijgt. “Eén op de drie ondernemers heeft ooit te maken gehad met 
ransomware en velen van hen betaald het losgeld.”

Volgens Newman heeft zijn bedrijf dit jaar op 22.263 verkochte 
cyberpolissen tot dusver 153 cyberschadeclaims gehad. Hiervan 
had 64% betrekking op de VS, 17 op de UK, 8 op Canada, 6 op 
Australië en 4 op andere landen. Bijna één van de drie claims 
(31%) betrof schending van privacy, bij 22% was er misdaad in 
het spel, bij 16% ransomware, 7% malware en 5% zowel DDos 
en hacking. Newman benadrukte dat een cyberverzekering niet 
zozeer een aansprakelijkheidsrisico dekt, maar dat het hierbij in 
feite gaat om een first party-verzekering, die bovendien raakvlakken 
heeft met vrijwel alle verzekeringsbranches: property, terrorisme, 
crime, kidnap & ransom, product recall en (algemene, beroeps– en 
bestuurders)aansprakelijkheid.

CRIMINALITEIT, SYSTEEMSTORINGEN EN MENSELIJKE 
FOUTEN
Rogier Seinstra, practice leader engineering makelaar Marsh, 
benadrukte dat cyberschades behalve door criminaliteit (47%) 
ook kunnen ontstaan door systeemstoringen (29%) en menselijke 
fouten (25). Ook hield hij zijn gehoor nadrukkelijk voor dat 100% 
beveiligen een utopie is. Hij noemde een groot aantal voorbeelden 
van kosten en schade door cyberincidenten: aansprakelijkstelling 
(inbreuk copyright, datalek, verspreiding malware en verlenen 
van ongewenste toegang), kosten datalek (meldingskosten, 
onderzoek, PR, klantenservice, reputatie, boetes) bedrijfsschade 
(extra kosten om bedrijfsstagnatie te voorkomen als gevolg van 
uitval van (productie)systemen en website), datareconstructie 
(verwijderen malware, onderzoek, herinstallatie van software/
systemen), cyberdiefstal (geld, tegoeden, data/informatie), 

cyberafpersing (onderhandeling, losgeld, beloning), contractuele 
verplichting (in steeds meer zakelijke contracten vanwege beperkte 
dekking (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering) en tot cloud & 
outsourcing. “Het werk kan weliswaar uitbesteed worden, het risico 

Adfiz participeert in kader pilot ‘Veilig Zakelijk Internetten’ 
in onderzoek naar cybercrime in de branche

Samen met een aantal andere brancheorganisaties, waaron-
der Bouwend Nederland en Koninklijke Horeca Nederland, 
neemt Adfiz deel aan de pilot ‘Veilig Zakelijk Internetten’. 
Dit is een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW om te 
investeren in de cyberveiligheid van het MKB.  “Om inzicht 
te krijgen in wat er op het gebied van cybercrime kenmerkend 
is in onze branche verricht de Haagse Hogeschool een onder-
zoek. Daarbij wordt onder meer onderzocht wat de bekend-
heid is met de risico’s en hoe men met de beveiliging tegen 
mogelijke cyberincidenten omgaat”, aldus Adfiz, dat hoopt 
op een grote participatie van zowel Adfiz-leden als niet-leden. 
“Hoe meer adviseurs meedoen hoe beter de hulpmiddelen 
kunnen aansluiten bij cyberrisico’s die kenmerkend zijn 
voor financieel advieskantoren.” Naar verwachting zullen de 
uitkomsten van het onderzoek eind oktober, begin november 
worden gepresenteerd 

INSURANCE

Graeme Newman: “Eén op de drie ondernemers heeft ooit te maken 
gehad met ransomware.” 
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Adfiz presenteert infographics met kerncijfers

Tijdens de derde editie van haar Zakelijk Platform presen-
teerde Adfiz een infographic ‘Cyberrisico’s voor ondernemers’, 
waarin de belangrijkste cijfers en feiten over cyberrisico’s 
staan. “Handig voor je eigen bedrijfsvoering, maar ook om 
klanten te overtuigen met cyberrisico’s aan de slag te gaan”,  
aldus Adfiz. Hierin valt onder meer te lezen dat cybercrimina-
liteit ondernemend Nederland 10 miljard euro per jaar kost, 
het tienvoudige van de schade door ‘gewone’ fysieke diefstal, 
en dat 60% van de ondernemers in ons land hiermee ooit te 
maken heeft gehad. De meeste schade wordt veroorzaakt door 
onderbrekingen van de operationele continuïteit (41%), derde 
partij- en privacy gerelateerde informatie (19%), verminderde 
betrouwbaarheid (18%), intellectueel eigendom (12%), stra-
tegische informatie (9%) en integriteit liquiditeiten (1%).

Ook de Adfiz-cijfers tonen aan dat dat voorbereiding van 
ondernemend Nederland op mogelijke cyberincidenten matig 
is. Van alle ondernemers geeft 83% aan niet volledig voor-
bereid te zijn op cybercrime;55% van het MKB onderkent 
het gevaar niet en heeft niet of nauwelijks een idee hoe men 
informatie kwijt kan raken en 39% beschikt niet over een 
digitaal beveiligingsplan. Verder r heeft een derde (33%) van 
de ondernemers geen regels voor sterke wachtwoorden en 
heeft een zelfde percentage niets afgesproken over omgang 
met klantgegevens. Met betrekking tot het online gedrag van 
medewerkers blijkt dat bijna een kwart (24%) dezelfde online 
opslag te gebruiken voor privé én zakelijk, 39% niet uitlogt 
op het werk, 25 % accountinformatie deelt en 33% uitnodi-
gingen van onbekenden accepteert. Van alle gebruikers wordt 
12% gehackt.

In de infographic geeft Adfiz een viertal tips om cybercrimi-
naliteit te voorkomen/beperken:
1.  Inventariseer risico’s, bedreigingen en kwetsbaarheden;
2.  Analyseer de mogelijke gevolgen voor je bedrijf en 
 bestaande verzekeringsdekking;
3. Bepaal huidige en gewenste maatregelen; bespreek die 
 met de medewerkers;
4. Evalueer regelmatig of de aanpak het gewenste resultaat
 heeft.

Lloyd’s: Meerderheid Europese bedrijven niet of 
nauwelijks bekend met cyberverzekering

Bijna driekwart (73%) van de directies van Europese be-
drijven is niet of beperkt bekend met het bestaan van een 
cyberverzekering	en	de	helft	weet	niet	dat	de	financiële	
en andere gevolgen van een datalek door middel van een 
verzekering zijn af te dekken. Dat is één van de uitkomsten 
uit een onderzoek van Lloyd’s onder 350 beleidsmakers van 
bedrijven met een omzet van 250 miljoen euro of meer). Uit 
het onderzoek komt tevens naar voren dat het overgrote deel 
van de Europese bedrijven (92%) de afgelopen vijf jaar één 
of meerdere keren is geconfronteerd met een datalek, maar 
dat slechts 42% maakt zich zorgen over een nieuw datalek-
incident in de toekomst. Bij Nederlandse bedrijven zijn die 
percentages resp. 94% en 68%. Het meest bezorgd zijn de 
ondernemingen op de impact hiervan op hun merk/reputatie 
(77%),	op	de	winst	of	een	financiële	boete	(beide	73%).	
Slechts één op de zeven directieleden (14%) vreest verlies 
van klanten.

De kans op een datalek is volgens de Europese respondenten 
het	grootste	vanwege	hacking	om	financiële	redenen	(51%),	
gevolgd door hacking om politieke redenen (46%), lekken 
van informatie door eigen medewerkers (42%) en hacking  
door concurrenten (41%) en menselijke fouten (beide 41%), 
Nederlandse bedrijven zijn het meest bevreesd voor hacking 
om politieke redenen (68%), gevolgd door opzettelijk lekken 
door insiders (55%), een hack door een concurrent (52%) en 
menselijke fouten (45%). Bedrijven zijn in overgrote meerder-
heid van mening dat zij een eventueel cyberincident goed 
kunnen handlen: 93% zegt voorbereid tot goed voorbereid te 
zijn voor een crisis response (communicatie naar klanten en 
media en updaten van IT-systemen), 89% denkt in staat te 
zijn een eventuele reputatieschade goed te managen en 87% 
is van mening goed om te kunnen gaan met de wettelijke 
verplichtingen.

De verantwoordelijkheid voor de aanpak van cybersecurity en 
het beleid daarvoor verschuift steeds meer richting de direc-
tie, concludeert Lloyd’s. “Bij ruim de helft van de onderzoch-
te bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor cybersecurity bij 
de algemeen directeur (CEO), in Nederland zelfs twee derde 
(65%). Bij de CFO is dat 51%, de managing director 50%, 
de Chief Privacy Officer (CPO) 49%, de riskmanager 47%, 
het hoofd van de juridische afdeling 45% en de COO 39%. 
Toch	worden	de	risico’s	en	potentiële	gevolgen	van	datalek-
ken nog onderschat. Een derde van de Nederlandse bedrijven 
geeft aan niet bezorgd te zijn over datalekken, en slechts 
14% vreest als gevolg hiervan klanten te verliezen.” Hoewel 
bijna alle bedrijven (97%) op de hoogte zijn van de nieuwe 
Europese wet- en regelgeving, waaronder de Meldplicht 
Datalekken, geeft 57% van de Europese bedrijven en 52% 
van de Nederlandse bedrijven toe niet of nauwelijks te weten 
wat de regelgeving precies inhoudt.

niet. De eigenaar van de data blijft verantwoordelijk”, aldus Seinstra, 
die als mogelijke kostencomponenten onder meer noemde incident 
response, externe experts, PR, meldkosten, IT-forensics, juridische 
bijstand, krediet-/ID-bescherming, juridische bijstand, en andere 
extra kosten. Onderzoek uit Duitsland, Engeland en Frankrijk heeft 

Rogier Seinstra: “Het werk kan worden uitbesteed, het risico niet; de 
data-eigenaar blijft verantwoordelijk.”
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uitgewezen dat de kosten bij een datalek gemiddeld 153 euro per 
record omvatten. Bij een bestand met enkele duizenden adressen 
loopt dit dus flink in de papieren.

VERZEKERINGSMOGELIJKHEDEN
Volgens Seinstra is de risicoperceptie bij ondernemend Nederland 
nog niet optimaal. “Vaak wordt voor de oplossing van het 
probleem verwezen naar de ICT-afdeling. Het cyberrisico staat bij 
grote ondernemingen wel op de radar als reëel risico, maar de 
koopbereidheid is klein. Ook bij mkb-bedrijven staat het op de 
radar, maar wordt het niet ervaren als een risico met grote impact. 
De conversie op offertes is ronduit laag te noemen, namelijk minder 
dan 10%”, aldus Seinstra, volgens wie de cyberriskverzekering moet 
worden gezien als aanvullend op beveiligingsbeleid. Hij bestempelde 
de cyberverzekeringsmarkt  als ‘wijdlappig’,  ‘wisselvallig’  en 
‘individueel. “De traditionele verzekeringen kennen doorgaans een 
beperkte dekking en de polisvoorwaarden van het niet al te grote 
aantal aanbieders  verschillen soms enorm van elkaar, waardoor 
vergelijken lastig is”, aldus de makelaar, die als moeilijk verzekerbare 
risico’s in de markt voor cyberriskverzekeringen onder meer noemde  
medische- en zorginstellingen, de financiële sector (en dus ook de 
financieel advieskantoren), callcenters en telemarketingbedrijven, 
de publieke sector, dataprocessingbedrijven, internetproviders, 
telecombedrijven en sociale netwerken en alle bedrijven buiten de 
Europese Unie. Tot slot rekende hij zij gehoor voor dat de premie 

Ondernemers onderschatten de kans op brand
Alles is bij ons goed geregeld en als er onverhoopt toch brand ontstaat , dan bellen we de brandweer en die lost alles op. Bovendien 
zijn we goed verzekerd. Dat zijn volgens Ad Westeijn, riskmanager bij Willis Towers Watson, enkele veel gehoorde argumenten van 
ondernemers om niet tot het treffen van brandpreventieve maatregelen over te gaan.  Andere vaak genoemde redenen die tekenend 
zijn voor de magere risicoperceptie van veel bedrijfseigenaren zijn: ‘ we hebben nooit brand gehad’, ‘het overkomt alleen anderen’, 
‘ik heb alle wettelijke voorzieningen aangebracht’, ‘de brandweer had geen op- of aanmerkingen’ , ‘we hebben periodieke onder-
houdsprogramma’s’, ‘het bedrijfsproces voldoet aan alle kwaliteitskeurmerken’,  en ‘de brandweerpost zit hier vlakbij’.  

Aan de hand van schadestatistieken maakte Westeijn duidelijk dat het brandrisico  groter is dan menigeen denkt. Zo vinden volgens 
de laatst bekende cijfers jaarlijks ongeveer 19.300 buitenbranden en 15.000 binnenbranden plaats. Bij twee van de drie branden 
is er sprake van brandstichting en bij 19% om vandalisme. De overige brandoorzaken zijn afbranden van bermen (10%), spelen 
met vuur (4%) en ongeluk/aanrijding (1%). Bijna een vijfde van alle buitenbranden (4.000 stuks) ontstaan in papier- en afval-
containers en met overig afval en opslag en 1,000 bij afval op een afgesloten terrein.  Hoe kan dit risico worden verkleind? Willis’ 
riskmanager geeft zelf het antwoord: géén brandbare materialen / containers buiten het gebouw plaatsten en als het niet anders kan 
dan 10 meter uit de bebouwing; vergrendel containers tegen het verrijden en gebruik metalen, afgesloten containers (geen toegang 
tot de brandstof)   als deze niet vanaf tien meter van de gevel kunnen worden geplaatst. Zorg daarnaast voor effectief hekwerk (twee 
meter hoog plus overklimbeveiliging), dat na werktijd wordt afgesloten.”

Binnenbranden vinden het vaakst hun oorsprong in defecte apparaten of een verkeerd gebruik ervan. Aan de hand van een groot 
aantal dia’s van gevaarlijke constructies  (verlengsnoeren, stekkerdozen, elektrische kachels in een papieromgeving) liet hij zien 
dat het hieraan vaak schort. Op ruime afstand volgen als brandoorzaken brandstichting (19%), broei/zelfverhitting (17%), brand-
gevaarlijke werkzaamheden (12%),roken (7%) en spelen met vuur (1%) Westeijn noemde deskundig gebruik van de elektrische 
apparatuur , het veilig opstellen/installeren , periodiek onderhoud, het gebruik van watersloten , NEN 3149 en orden en netheid 
als belangrijke preventieve middelen. Ook adviseert hij bedrijven geen brandgevaarlijke werkzaamheden vlak voor sluitingstijd uit 
te voeren  en zowel direct na de uitvoering als na een uur een nacontrole te verrichten, periodiek onderhoud uit te voeren en roken 
op de locatie te allen tijde te verbieden. Daarnaast stond Westeijn stil bij de toepassing van blusmiddelen en andere preventieve 
maatregelen. Zo hebben volgens hem blusmiddelen alleen effect als er iemand in het  pand aanwezig is, is enige training wenselijk 
en is het een voorwaarde dat deze vrij toegankelijk zijn. Ook hierbij liet hij aan de hand van dia’s van praktijksituaties zien dat dit 
lang niet altijd het geval is. Tot slot stipte hij een veel gehoorde misvatting aan dat sprinklers het gehele gebouw blank zetten. Bij 
65% van de branden wordt één sprinklerkop geactiveerd, bij 35% van de brandenzijn dat er twee en bij 18% vier. De gemiddelde 
brandschade sprinkler bedraagt gemiddeld ca 10,000 euro. Voor wie geen idee had hoe (snel) een brand zich ontwikkeld, werd dat 
wel duidelijk  door een indrukwekkend filmpje

voor een cyberverzekering in de regel wel meevalt, zowel voor MKB-
ers als voor grotere bedrijven.

BELANG GOEDE DETECTIE
“In je bedrijfspand hang je bewegingssensors op en je reageert als 
je iets ziet. Eigenlijk is het vreemd dat we geen ‘bewegingssensors’ 
plaatsen in onze IT-systemen. Gemiddeld zit een hacker meer dan 
200 dagen in je systeem voordat hij ontdekt wordt. Met goede 
detectie haal je deze er al eerder uit.” 

Rhett Oudkerk Pool: “Preventie en een goede detectie zijn belangrijk.”


