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VOORWOORD

Het NIVRE in
beweging
Het afgelopen jaar was een jaar vol veranderingen. Maatschappelijk en financieel natuurlijk,
maar ook sociaal. De financiële dienstverlening waar onze branche aan levert wordt geconfronteerd met afnemende werkgelegenheid en grote beleidsveranderingen op het gebied van
inspecties en expertises.
Als gevolg van de veranderende samenleving zijn de markten waarin wij opereren als NIVRE
- branche- en beroepsorganisatie met ruim 1.800 ingeschrevenen - volop in beweging. Zowel
het speelveld als de spelers veranderen, maar ook de eisen die opdrachtgevers aan hen stellen,
bijvoorbeeld ten aanzien van klanttevredenheid. Zaken die voor onze beroepsgroepen vroeger nog onderscheidend waren, zoals deskundigheid en onafhankelijkheid, zijn verworden tot
een vanzelfsprekendheid en een basisvoorwaarde.
Door Peter van Es
Voorzitter NIVRE

Ook het NIVRE, als vertegenwoordiger van die branche, verandert. De bestuursstructuur is
conform de eisen van deze tijd hervormd. Het secretariaat is verder geprofessionaliseerd en het
team is op elkaar ingespeeld en klaar voor de toekomst.
Het veranderende landschap maakte in samenhang met de in de loop der jaren ontstane groei
en verbreding van onze organisatie een herijking wenselijk op onze positie, doelstellingen en
missie. Dit heeft geleid tot de opzet van een ‘NIVRE Actieplan 2014-2015’ teneinde een toekomstbestendig NIVRE te creëren en daarmee een goede toekomst voor onze beroepsgroepen
te waarborgen.
Het afgelopen jaar werd eveneens gebruikt om de huidige opleidings/toelatingseisen en de
Permanente Educatie te toetsen aan de hedendaagse eisen waar integriteit, deskundigheid en
communicatieve vaardigheden centraal staan.
Als alle signalen kloppen gaat het in Nederland weer voorzichtig de goede kant uit. Het moment dus om niet alleen bezig te zijn met de veranderingen, maar nadrukkelijk ook weer met
plezier in je werk in een branche welke uniek is in Nederland doordat zij zoveel gedreven deskundigen op zoveel verschillende gebieden in zich verenigd. En daar kunnen we trots op zijn.
Geheel in de lijn met één van onze beleidsdoelstellingen – meer werk maken van onze in – en
externe communicatie – treft u in deze speciale uitgave ons beleidsplan voor de komende
jaren aan.
Ik wens u veel leesplezier.

Op de volgende pagina’s in deze speciale uitgave worden de plannen per onderwerp of portefeuille nader toegelicht en uitgediept.
— www.nivre.nl —

3

Het landschap verandert...
...het NIVRE verandert mee
In november 2012 presenteerde het Nederlands instituut van Register Experts (NIVRE) zijn nieuwe
organisatie- en bestuursstructuur voor de komende jaren met als primaire doel een toekomstbestendig
NIVRE te creëren. Sinds het nieuwe bestuur per 1 januari 2013 aan de slag is gegaan, is er achter de
schermen hard gewerkt aan ‘het nieuwe NIVRE’. De vele inspanningen hebben inmiddels geresulteerd
in een nieuw strategisch beleidsplan voor de komende jaren met als titel ‘NIVRE Actieplan
2014-2015’. In onderstaand artikel licht het zes leden tellende NIVRE-bestuur de nieuwe missie en
plannen toe. Zoals de opwaardering van de RE-titel, meer bekendheid genereren van het NIVRE bij politiek
en belangenorganisaties en meer uniformiteit en andere veranderingen brengen in zowel toelatingsen opleidingseisen als in het tot dusver gehanteerde systeem voor Permanente Educatie.

We praten met voorzitter Peter van Es, die behalve belast is met algemene
en internationale zaken tevens de portefeuille ‘marketing-communicatie’
tijdelijk waarneemt, vice-voorzitter Jeroen Fröhlich (compliance en corporate governance), penningmeester Wilco van Schijndel (financiën) en de
bestuursleden/portefeuillehouders Hans de Hoog (portefeuillehouder
werkgeversbelang), Paul Schenk (portefeuillehouder toelating/opleiding)
en Gerrit Taal (portefeuillehouder PE-seminars). Op de vraag naar het hoe
en waarom van het nieuwe beleidsplan, neemt de voorzitter het woord: “De
samenleving is aan verandering onderhevig en daarmee ook de markten
waarin de ingeschrevenen in het NIVRE-register opereren. Het spelersveld
verandert, maar ook de eisen die opdrachtgevers aan hen stellen. Denk
bijvoorbeeld aan de klanttevredenheid, die bij verzekeraars de laatste tijd
hoger in het vaandel staat dan voorheen. Maar ook aan meer overheidstoezicht en wet- en regelgeving, een groeiende media-invloed en opkomend
consumentisme zijn andere zaken waar we met z’n allen mee te maken
hebben. Met andere woorden, het landschap waarin we opereren verandert
en het NIVRE blijft zich ontwikkelen om ook in dit veranderende landschap
pro-actief en middels een heldere koers te benaderen.”

Van twee naar tien branchegroepen
Van Es wijst met het oog hierop op het ontstaan van het NIVRE en de
ontwikkeling sindsdien. Het NIVRE is eind 1991 opgericht voor destijds zo’n
300 schade-experts in de branches Brand-ATV en Scheepvaart. Inmiddels
telt het register meer dan 1.800 ingeschrevenen verdeeld over een tiental
branches. Daarbij is de doelgroep schade-experts uitgebreid naar meerdere
branches: ATV (Aansprakelijkheid + Technische Varia)+ Agrarisch, Brand,
Motorvoertuigen, Personenschade, Scheepvaart en Transport/Goederen.
Daarnaast herbergt het NIVRE ook toedrachtonderzoekers, bouwkundige
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opnamedeskundigen en – binnen twee geassocieerde branchegroepenfraudecoördinatoren en risicodeskundigen. Van Es: “Deze in de loop der
jaren ontstane groei en verbreding maakte in samenhang met de veranderende wensen die ‘dé markt’ aan ons allen stelt een herijking wenselijk op
onze positie, doelstellingen en missie.”
Binnen het bestuur onderkent men de bijzondere positie die het NIVRE inneemt. De voorzitter verwoordt het als volgt: “We zijn in Europa een unieke
gesprekspartner voor de verzekeringsbranche met alle sectoren verenigd
in één register, waarvan niet alleen de expertise- en onderzoeksbureaus
deel uitmaken maar ook de expertise- en schaderegelingsdiensten van
verzekeraars. Om die bijzondere positie te blijven behouden zijn echter
verdere veranderingen en aanpassingen noodzakelijk.” Met het oog op dat
laatste heeft het NIVRE-bestuur zich het afgelopen jaar intensief gebogen
over kernvragen als ‘wat is het NIVRE?’, ‘waar staat de organisatie voor?’
‘wat is onze meerwaarde?’, ‘hoe kijkt de markt tegen ons aan?; ‘en hoe de
ingeschrevenen?’ en ‘waar willen we naartoe?’ Van Es: “Daarbij hebben we
ons bestaande beleid en activiteiten kritisch tegen het licht gehouden en
daarover uitvoerig gesproken met marktpartijen, organisaties en overige
stakeholders en uiteraard ook met onze eigen achterban.”

Evaluatie
Wat is zoal uit die evaluatie en inventarisatie naar voren gekomen?, vroegen
we de bestuursleden. Taal steekt van wal. “Dat het complete geheel zowel bij
onze achterban als bij onze marktpartners nog niet bij iedereen duidelijk is
wat het NIVRE zoal doet en waarvoor het instituut en het NIVRE-register voor
staan. Wat dat betreft kunnen we stellen dat het NIVRE in de afgelopen jaren
teveel intern gericht is geweest, zowel wat de inspanningen en activiteiten
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Het NIVRE-bestuur: v.l.n.r. Gerrit Taal, Paul Schenk, Peter van Es, Jeroen Fröhlich, Hans de Hoog en Wilco van Schijndel.
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betreft als met betrekking tot de communicatie naar markt én achterban
betreft. Met andere woorden, we hebben onze focus te weinig ‘naar buiten’
gericht en de voordelen van het NIVRE, het register en de ingeschrevenen
– oftewel onze meerwaarde – niet in voldoende mate voor het voetlicht
gebracht.”
‘Kamer’-voorzitter Hans de Hoog sluit zich bij die woorden aan. “Als NIVRE
staan we voor kwaliteit, deskundigheid, integriteit en objectiviteit. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er nog een verschil is in de manier waarop wij
graag zouden zien hoe de markt tegen zowel ons als organisatie als naar
onze beroepsgroep aankijkt en de wijze waarop dat vandaag de dag daadwerkelijk gebeurt. Hoewel het beeld dat ‘dé markt’ van ons heeft zeker niet
negatief is, zijn er zeker nog enkele stappen te maken.” Volgens Fröhlich kun
je op twee manieren naar het werk van zowel het NIVRE als de ingeschreven
professionals kijken. “Rationeel, in de zin van wat levert inschakeling van een
Register-Expert puur financieel gezien op in verhouding tot de kosten, of
emotioneel in de betekenis van de vraag in hoeverre de schadebehandeling
bijdraagt aan het imago bij de klant. Wat voor opdrachtgevers geldt, geldt
ook voor experts en hun werkgevers. Krijg je met Register-Experts meer opdrachten (ratio) of maakt het register je als expert beter en meer onderscheidend, hetgeen je aanzien ten goede komt (emotie).”
De inventarisatie van het NIVRE-bestuur bracht nog iets aan het licht. Paul
Schenk: “Het NIVRE is in de loop der jaren flink gegroeid, zowel wat het
aantal ingeschrevenen betreft als qua uitbreiding van en diversiteit aan
branchegroepen met hun soms heel verschillende achterbannen: experts
in meerdere branches, onderzoekers, risico- en opnamedeskundigen,

Mission statement
Het NIVRE is gericht op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit
van de deskundigen ingeschreven in het Register en het promoten
van zowel de beroepsgroep als het instituut. Het instituut staat voor
eerlijke en zorgvuldige afwikkeling van schaden. Alle ingeschrevenen zijn deskundig, integer en communicatief vaardig. De kwaliteit
van de ingeschreven deskundigen in het Register blijkt uit de eisen
waaraan de deskundige tenminste moeten voldoen voor inschrijving.
Deze kwaliteit wordt geborgd door een dynamisch, op het vakgebied
gericht PE-programma.

fraudecoördinatoren. Omdat de branchebesturen tot op zekere hoogte zelf
hun beleid konden bepalen ten aanzien van bijvoorbeeld toelatings- en
opleidingseisen en het te hanteren systeem voor de permanente educatie
zijn daarin in de loop der jaren verschillen gegroeid. Zo kon je in de ene
branchegroep bijvoorbeeld voor een zelfde soort PE-evenement meer punten krijgen dan bij een ander. Dat kwam de duidelijkheid en de herkenbaarheid niet ten goede. Vandaar dat is besloten hiervoor uniforme regels op te
stellen en een en ander voortaan centraal – door het NIVRE-secretariaat – te
laten regelen en administreren.”

Actieplan

Inkomsten toereikend
voor realisatie plannen
Nieuwe beleidsplannen zijn mooi en zeker nodig, maar ze kunnen
alleen maar verwezenlijkt worden als ze ook betaalbaar zijn. “Er
zijn twee manieren om je beleid financierbaar te maken. Je kunt je
inkomsten – lees contributie – afhankelijk maken van je activiteiten en de hiermee gepaard gaande uitgaven, maar je kunt ook de
inkomsten de uitgaven laten bepalen. Wij hebben bewust voor het
laatste gekozen. Onze huidige inkomsten zijn dan ook toereikend om
onze nieuwe plannen te realiseren”, verzekert Wilco van Schijndel, die
binnen het NIVRE-bestuur als penningmeester onder meer verantwoordelijk is voor de financiën.
Het nieuwe bestuur heeft alles tegen het licht gehouden en dus ook
de financiële positie. “Net als elk ander bedrijf of organisatie moet
ook het NIVRE financieel gezond zijn en blijven en moet er dus een
goede balans zijn tussen enerzijds de inkomsten en anderzijds de
uitgaven. Dat was bij mijn voorgangers zo en die ‘gouden regel’ geldt
natuurlijk ook voor mij en mijn collega-bestuursleden. Ook wij kijken
nadrukkelijk of die balans er is en kunnen een ieder verzekeren dat
dit daadwerkelijk het geval is, nu en de komende jaren”, benadrukt
Van Schijndel, die in het kader van de voorgestane transparantie
meldt dat in het vervolg de jaarcijfers van het NIVRE op het intranet
worden vermeld en dus toegankelijk zijn voor alle ingeschrevenen en
Kamer-bureaus.
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Het vele werk van bestuursleden en bureauorganisatie – directeur Henk
Grootkerk en operationeel manager Astrid Oosthof – van het afgelopen jaar
hebben uiteindelijk geresulteerd in de formulering van een (enigszins herziene) missie (zie kader), van nieuwe strategische doelstellingen en van een
plan van aanpak voor de komende jaren, waarin transparantie, helderheid/
duidelijkheid en homogeniteit/uniformiteit de sleutelwoorden vormen.
“Dichtbij de leden, dichtbij de markt!”. Zo kan volgens De Hoog het credo
van het NIVRE anno 2014 het best worden gekenmerkt. “Dat alles is terug te
zien in ons beleidsplan en activiteiten voor de komende jaren.” “Daarnaast
zullen we als NIVRE meer naar buiten treden en op een meer transparante
manier de voordelen van het register en de ingeschrevenen over de bühne
brengen, zodat het helderder en duidelijker wordt waar wij met z’n allen
voor staan”, vult voorzitter Van Es aan, volgens wie de ingeschrevenen ‘de
nieuwe koers’ onder meer zullen merken aan veranderende toelatings- en
opleidingseisen en aan een ander, transparanter PE-systeem op basis van
daadwerkelijk gemaakte studie-uren.
Eén van de meest in het oog springende aanpassingen ten opzichte van
voorheen is dat zowel in onze kwaliteits-, toelatings- als opleidingseisen
ethiek en integriteit een prominentere plaats innemen. Zo moeten kandidaten voor inschrijving in het NIVRE-register voortaan een verplichte opleiding Ethiek volgen en dienen ingeschrevenen in het vervolg jaarlijks een
‘Normenformulier’ te ondertekenen en om de twee jaar verplicht een cursus
Ethiek volgen. Jeroen Fröhlich daarover: “ “Dat zijn echt zaken van deze tijd.
De markt, en dus ook onze opdrachtgevers, vragen erom in het kader van
hun beleid met betrekking tot compliance en corporate governance. Maar
ook de consument, de schadelijdende verzekerde, stelt die zaken meer en
meer als voorwaarde.”
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Strategische doelstellingen
➡

Het opwaarderen van de RE-titel;

➡

De kosten voor inschrijving (Toelating en PE-programma) zo laag mogelijk houden;

➡

De beroepsuitoefening van de ingeschrevenen kwalitatief op peil houden en waar nodig verbeteren;

➡

De bekendheid van het instituut uitbreiden naar de politiek en belangenorganisaties toe;

➡

Een platform creëren voor het delen van kennis en ervaring.

‘Stip aan de horizon’
Met haar nieuwe strategisch beleidsplan wil het NIVRE-bestuur een aantal
zaken realiseren: de waarde van het Register verhogen, meer uniformiteit
brengen binnen het register, de procedures vereenvoudigen en efficiënter
maken, de belasting voor de (branche)bestuurders verminderen, een platform creëren voor het delen van kennis en ervaring en last but not least meer
bekendheid geven aan het NIVRE. Die doelstellingen wil zij onder meer
realiseren door de toelatingseisen te koppelen aan de kernwaarden en ook
het PE-programma daarop af te stemmen, de procedures voor inschrijving
en PE-controle te vereenvoudigen en contacten te leggen en onderhouden
met overheden, consumentenorganisaties en partijen binnen het verzekeringsbedrijf en door de in- en externe communicatie te professionaliseren.

Het strategisch plan van het bestuur is vorige maand voorgelegd aan de
voorzitters en vice-voorzitters van alle branches en per branche toegelicht
in een gesprek. De gesprekken met de branchebesturen hadden enerzijds
het doel om te bepalen of de branchebesturen de strategie van hetbestuur steunen en anderzijds om de invulling van het strategische actieplan
af te stemmen. Het ultieme doel – oftewel ‘de stip aan de horizon’, zoals
de bestuursleden dat omschrijven – is gezien én erkend te worden door
de markt – opdrachtgevers en andere stakeholders als een organisatie en
beroepsgroep die staat voor waarden als kwaliteit, deskundig, objectief,
professioneel en integer. “Daar gaan we de komende jaren, samen met onze
branchebesturen en overige ingeschrevenen, hard aan werken”, zo besluiten
de zeven bestuursleden. l

De kwaliteitseisen bestaan uit:
•

Kennis		 - vakinhoudelijk

			 - procesmatig
•

Vaardigheden		 - communicatief

			 - objectief				

= PROFESSIONALITEIT

			 - beroepshouding
•

Competenties		 - integer

			 - empatisch
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De weg naar één expertisehuis
‘Zonder verleden geen heden en geen toekomst’. Dat geldt zeker ook voor het NIVRE, de branche- en
beroepsorganisatie die in 1991 werd opgericht en zijn roots vindt in het Bureau Coördinatie Experts (BCE),
dat in 1976 het levenslicht zag. Opmerkelijk gegeven is dat ‘moeder’ BCE in 2005 opging in ‘dochter’ NIVRE. Een
terugblik op een enkele decennia lange weg naar (verdere) professionalisering van de beroepsgroep en
naar één expertisehuis.

In 1976 werd het Bureau Coördinatie Experts (BCE) in het leven geroepen op
verzoek van de toenmalige vereniging van brandassuradeuren, die inmiddels is opgegaan in het Verbond van Verzekeraars . De brandverzekeraars
hadden behoefte aan een soort centraal doorgeefluik c.q. brievenbus voor
vakgerelateerde informatie met betrekking tot brandexpertise. Vanuit die
dienstverlenende positie ontwikkelde het BCE zich onder het bezielend
voorzitterschap van Hans Evers in de loop der jaren meer en meer tot een
belangenbehartiger van de (brand)expertisebureaus. Daaruit vloeide op een
gegeven moment de hang naar een verdere professionalisering voort.
De benoeming van Peter Hamerslag tot aanvankelijk ambtelijk secretaris en
later tot directeur leidde al snel tot een efficient werkende organisatie. Na
het overlijden van Hans Evers (1990) werd onder diens opvolgers Pim Polak
en Henk Grootkerk niet alleen de weg naar verdere professionalisering ingeslagen maar ook die naar verbreding van het aantal werk- en aandachtsgebieden. Ook expertisebureaus die (hoofdzakelijk) werkzaam waren op het
gebied van aansprakelijkheid, agrarische zaken, automotive, CAR/technische
verzekeringen, personenschade, pleziervaartuigen, transportgoederen en
binnen- en zeevaart. Mede met het oog daarop werd besloten de naam te
veranderen in Bureau Coördinatie Expertise-Organisaties.

Veel bereikt
De inspanningen bleven niet zonder resultaat. Het BCE kreeg een gezicht
en een stem en groeide uit tot een erkend platform, gesprekspartner en
aanspreekpunt, zowel binnen de verzekeringsbranche als daarbuiten. Mede
daardoor nam ook de bekendheid toe van organisatie én beroepsgroep.
Kortom, het BCE heeft het vak van schade-expert op de kaart gezet. Eén
van de uitkomsten daarvan was de belangrijke rol die expertisebureaus c.q.
schade-experts gingen vervullen bij de Stichting Salvage als Salvagecoördinator. Een ander is de cruciale rol in het kader van de ‘Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS)’. Bij alle rampen, zoals
bijvoorbeeld de aardbeving in Roermond, de Bijlmerramp, enkele overstromingen, de vuurwerkramp in Enschede en MKZ worden de schadevaststellingswerkzaamheden onder auspiciën van de speciaal hiervoor in het leven
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geroepen Stichting BCE Calamiteiten en Projecten uitgevoerd door RegisterExperts. in 2013 is de naam gewijzigd in NIVRE Calamiteiten & Projecten.
En last but not least heeft de het BCE aan de wieg gestaan van het NIVRE en
daarmee aan die van de kwaliteitsontwikkeling van het expertisevak. Vanuit
die kwaliteitsgedachte wilde het BCE meer doen aan vakgerichte oplei
dingen – die waren er destijds nog niet – en aan kwaliteitsborging middels
een register. Daaruit is, los van het BCE, eind 1991 het Nederlands Instituut
Van Register-Experts , kortweg NIVRE, ontstaan, dat in de persoon van Ad
Westerhof niet alleen zijn founding father had maar sindsdien ook een grote
inspirator zou hebben.

Eén expertisehuis
BCE en NIVRE hebben jarenlang los van elkaar geopereerd, al werd er wel
nauw samengewerkt en leefde er van meet af aan de wens om uiteindelijk
te komen tot één expertisehuis. De expertisebranche herbergde in de jaren
’80 en ’90 namelijk vele belangenorganisaties voor schade-experts. Naast
het BCE en het NIVRE waren dat het NIAV (automotive), NIS (personenschade), NVAE (agrarisch), NVEP (pleziervaart), NVTE (transportgoederen),
VEKRB (kust-, Rijn- en binnenvaart) en VESW (scheeps –en werktuigkundig).
De meeste organisaties hebben zich in die jaren bij het NIVRE en/of BCE
aangesloten.
Met de fusie tussen BCE en NIVRE in 2005 werd een vervolgstap gezet en
werd de komst van één expertisehuis, dat zowel als branche- als beroepsorganisatie zou fungeren, werkelijkheid. Met als grote voordelen dat er
nog efficiënter, slagvaardiger kon worden gewerkt en dat alles tegen
lagere (overheads)kosten. Bovendien is er hierdoor naar buiten toe één
aanspreekpunt gekomen voor alle zaken die met expertise, schaderegeling
en –onderzoek te maken hebben en zijn sindsdien ook expertisebureaus en
expertisediensten van verzekeraars onder één dak verenigd.
In tegenstelling tot het BCE, dat een verenigingsvorm had, is er bij het NIVRE
gekozen voor een stichtingsvorm. Voor de organisatie- en bestuursstruc-
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tuur viel de keuze op een opzet met zowel een dagelijks bestuur (voorzitter,
vice-voorzitter, penningmeester en twee overige bestuursleden) en een algemeen bestuur. Dit laatste bestond behalve uit de leden van het dagelijks
bestuur uit de voorzitters van de branchegroepen: aansprakelijkheid/technische varia/agrarisch, brand, motorvoertuigen, personenschade, scheepvaart
en techniek (incl. pleziervaartuigen), transportgoederen, toedrachtsonderzoekers, (bouwkundige) opname-deskundigen, en risicodeskundigen.
Hierdoor waren alle disciplines binnen het bestuur vertegenwoordigd. Het
zes tellende professioneel apparaat, gehuisvest in Gebouw Eik in het Victoriapark Kralingen in Rotterdam, stond onder leiding van directeur Niek Weel,
die inmiddels is opgevolgd door Henk Grootkerk.
De samenwerking had het beoogde effect. Het NIVRE verstevigde zijn rol als
hét aanspreekpunt voor partijen binnen en buiten de verzekeringsbranche,
werkte intern aan en verdere verbetering van de opleidingen en kwaliteitsborging van het register middels een uitgebreid systeem van permanente
educatie. Mede daardoor groeide het aantal ingeschrevenen sindsdien
gestaag tot circa 1.820 eind 2013. Naast de ‘eigen’ registers kwam er ook een
geassocieerd register bij, namelijk het Register Coördinatoren Fraudebeheersing (RCF)van het Verbond van Verzekeraars, dat in 2013 gezelschap kreeg
van een tweede geassocieerd register: voor risicodeskundigen.

De meest in het oog springende aanbeveling ten aanzien van de organisatie- en bestuursstructuur is het voorstel het Algemeen en Dagelijks bestuur
te vervangen door één Bestuur, dat uit zeven personen bestaat: een voorzitter (verantwoordelijk voor algemene en internationale zaken), vice-voorzitter
(compliance en corporate governance), penningmeester (financiën), alsmede
een viertal portefeuillehouders: werkgeversbelang, opleidingen/toelating,
PE/seminars en marketing en communicatie. Ter bevordering van geregeld
‘vers bloed’ in het bestuur zijn maximale zittingsperiodes vastgesteld van
drie jaar met maximaal één keer een verlenging voor eenzelfde periode.
De branchebesturen blijven op dezelfde manier blijven functioneren als
daarvoor. Zij zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van een beleidsplan voor hun eigen branche, met name ten aanzien van de onderwerpen opleidingen/toelating en PE/seminars. De negen voorzitters van
de branchebesturen vormen gezamenlijk de Raad van Branchevoorzitters,
die gestructureerd onderling overleg hebben. Voor de behartiging van
de belangen van de werkgevers blijft ‘De Kamer’ het platform. Het nieuwe
bestuur is sinds januari 2013 aan de slag gegaan met ‘het nieuwe NIVRE’. De
vele inspanningen hebben inmiddels geresulteerd in een nieuw strategisch
beleidsplan voor de komende jaren met als titel ‘NIVRE‘ Actieplan 2014-2015’,
dat tot een verdere professionalisering van het NIVRE leidt. l

Nieuwe organisatie- en bestuursstructuur
Het Algemeen bestuur heeft in het voorjaar van 2011 de Commissie
Nieuwe Structuur in het leven geroepen met de opdracht een nieuwe
organisatiestructuur op te stellen. Dit hield in dat deze commissie onder
voorzitterschap van Henk Grootkerk, bestaande uit Marco van Dijck, Hans de
Hoog, Ger Koestering, Richard Overeem, Peter van Rensen en Mark Vos, een
beleidsnota ging opstellen, duidelijke taakomschrijvingen ging vaststellen
en profielschetsen ging maken voor zowel de directeur als voor alle leden
van het bestuur.

Meer dan 1.800 ingeschrevenen verdeeld over tien branches
Het NIVRE-Register telde op 31 december 2013 circa 1.820 ingeschrevenen verdeeld over een tiental branches :ATV (Aansprakelijkheid +
Technische Varia)+ Agrarisch, Brand, Motorvoertuigen, (bouwkundige) Opnamedeskundigen, Personenschade, Scheepvaart, Toedrachtonderzoekers en Transport/Goederen. Daarnaast herbergt het NIVRE ook twee geassocieerde branchegroepen: Coördinatoren Fraudebeheersing
en Risicodeskundigen.
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Vice-voorzitter Jeroen Fröhlich

“Normen
en waarden
zijn cruciaal
geworden voor
consumenten”
Jeroen Fröhlich: “Ethiek, normen en waarden zijn echt zaken van deze tijd.”

Eén van de meest in het oog springende
aanpassingen in het beleidsplan van het NIVRE voor
de komende jaren ten opzichte van de periode
hiervoor is de specifieke aandacht die ‘normen
en waarden’ en ‘ethiek’ daarin krijgen. Beide zaken
nemen in het vervolg een meer prominente plaats
in de kwaliteits-, toelatings- en opleidingseisen

Normenformulier

van het NIVRE in. Zo moeten kandidaten voor
inschrijving in het NIVRE-register voortaan een
verplichte opleiding Ethiek volgen en dienen
ingeschrevenen in het register jaarlijks een
‘Normenformulier’ te ondertekenen en om de twee
jaar verplicht een cursus Ethiek volgen.

10

Binnen het NIVRE-bestuur is vice-voorzitter Jeroen Fröhlich onder meer
specifiek belast met compliance en corporate governance. Hij is daardoor bij
uitstek de aangewezen persoon om de keuze van het NIVRE voor ‘ethiek’
en ‘normen en waarden’ als nieuwe, extra speerpunten in het beleid toe te
lichten. “Het zijn echt zaken van deze tijd. De markt, en dus ook onze opdrachtgevers, vragen erom in het kader van hun beleid met betrekking tot
compliance en corporate governance. Maar ook de consument, de schadelijdende verzekerde, stelt die zaken meer en meer als voorwaarde.”

Nieuw voor alle ingeschrevenen is daarnaast het zogeheten ‘Normenformulier’, dat eenieder niet alleen moet tekenen voorafgaande aan de inschrijving
in het NIVRE-register maar bovendien zal worden gevraagd deze handeling
jaarlijks te herhalen. Daarin verklaren zij plechtig in hun werk fatsoenlijk, integer en respectvol te zullen handelen en hun beroep naar eer en geweten
uit te oefenen. Fröhlich benadrukt ervoor in te staan dat het daarmee – én
met de integriteit – van de ingeschrevenen wel goed zit. “Het punt is om
daar ook – aantoonbaar – werkelijk bij stil te staan en aan te werken. Schade
is emotie en een NIVRE-expert staat voor vertrouwen en dat is juist op het
moment van schade erg belangrijk. Wij denken dat het goed is als experts
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jaarlijks even stilstaan bij hun rol en verantwoordelijkheid en bij het belang
van integriteit en ethiek.”

HET NORMENFORMULIER

Daarom heeft het NIVRE ervoor gekozen om experts jaarlijks een verklaring
te laten tekenen. Dit zogeheten ‘normenformulier’ wordt jaarlijks – in de laatste twee weken van het jaar, dan wel in januari – door het NIVRE-secretariaat
digitaal toegezonden aan alle ingeschrevenen. In verband met de digitale
archivering in het dossier kunnen zij het ingevulde formulier vervolgens

(in principe) ook uitsluitend digitaal aan het secretariaat retourneren. Blijft
retournering uit, dan zal het secretariaat maximaal drie keer een reminder
sturen aan de betreffende ingeschrevene. Wie op 1 maart van een jaar het
formulier nog niet ondertekend heeft teruggezonden, zal tijdelijk worden
uitgeschreven uit het NIVRE-register. Dat houdt conform de reglementen in
dat de betreffende persoon niet meer zichtbaar in het Register staat, doch
dat de verplichting van betaling voor de jaarbijdrage voor dat jaar blijft
bestaan. l

ONZE NORMEN
Als (kandidaat-)Register-Expert zal ik:
altijd fatsoenlijk, integer en respectvol handelen richting alle betrokkenen;
niet zelfstandig opdrachten uitvoeren, waarvan ik weet, of behoor te weten, dat ik voor de
uitvoering daarvan de vereiste deskundigheid mis;
mij te allen tijde bewust zijn van de vertrouwenspositie die ik door de aard van mijn
werkzaamheden inneem en zal ik vertrouwelijk met verkregen gegevens omgaan.
nimmer door het doen van omkoping (in geld of natura) of beïnvloeding aan mogelijke
opdrachtgevers, tussenpersonen of anderen, trachten opdrachten te verkrijgen; nimmer
relatiegeschenken, uitnodigingen, betalingen te aanvaarden die van een dusdanige waarde
zijn dat ze de schijn van partijdigheid wekken;
actief zorgen voor het op peil houden en verbeteren van mijn vakkennis;
altijd duidelijk en helder communiceren en onnodige vertraging voorkomen;
in geval van (mogelijke) belangenverstrengeling of twijfel daaromtrent, de betrokken
partijen onmiddellijk inlichten en een dergelijke (mogelijk) conflict-veroorzakende opdracht
niet aannemen behoudens in uitzonderlijke gevallen na schriftelijke acceptatie van alle
betrokkenen;
geen uitingen doen in strijd met de waarheid, de goede smaak en/of de status van het beroep
en/of het NIVRE.
Ik verklaar bovengenoemde normen en waarden na te leven en eveneens kennis te hebben
genomen van de statuten en reglementen van het NIVRE.
Datum……………………………………………………,
Plaats………………………………………………………
……………………………………………………………
handtekening
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Portefeuillehouder Paul Schenk

Uniformiteit in opleidingsen toelatingseisen
De basis van het NIVRE-register wordt gelegd door
de hoge (kwaliteits)eisen die gesteld worden aan
toelating en opleiding. In het NIVRE-beleidsplan
valt te lezen dat de lat hiervoor de komende jaren
nóg hoger wordt gelegd. Om die reden wordt
er gekozen voor een generieke basisopleiding,
bestaande uit verzekeringskennis, onderzoeksen sociale vaardigheden en (schriftelijke)
communicatie en de geheel nieuwe opleiding
‘Ethiek’. Daarnaast wordt de ervaringseis voor
volledige registratie verhoogd tot vijf jaar
en dient voorafgaande aan de inschrijving
een zogeheten ‘normenformulier’ te worden
ondertekend. Verder wordt er uniformiteit
aangebracht in de voor alle branchegroepen
gestelde opleidings- en toelatingseisen, wijzigen
de procedures voor registratie zich en zullen de
aanvragen voor inschrijving in het vervolg niet
langer worden voorgelegd aan de verschillende
toelatingscommissies maar worden afgehandeld
door het NIVRE-secretariaat.

De nieuwe plannen worden toegelicht door Paul Schenk, die sinds begin
vorig jaar als portefeuillehouder opleiding en toelating deel uitmaakt van
het bestuur. “In onze missie staat onder meer dat ‘het NIVRE gericht is op het
bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de deskundigen ingeschreven
in het Register’, ‘dat alle ingeschrevenen deskundig, integer en communicatief vaardig zijn’ en dat ‘de kwaliteit van de ingeschreven deskundigen in
het Register blijkt uit de eisen waaraan de deskundige tenminste moeten
voldoen voor inschrijving’. Deze kwaliteitseisen bestaan uit een combinatie
12

Paul Schenk: “Voor alle branches geldt dat de basisopleiding wordt uitgebreid. Naast ‘verzekerings
kennis’ en ‘onderzoeks- en sociale vaardigheden’ en ‘(schriftelijke) communicatie’ geldt voortaan als
eis voor inschrijving dat kandidaat-ingeschrevenen verplicht worden de opleiding ‘Ethiek’ te volgen.”

van drie componenten: kennis (zowel vakinhoudelijk als procesmatig), vaardigheden (communicatief, objectief en beroepshouding) en integriteit, die
gezamenlijk de professionaliteit van de ingeschrevenen in het NIVRE-register
waarborgen.”
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Verschillen verdwijnen

Kandidaten moeten vóór
inschrijving in het vervolg
ook een ‘normenformulier’
ondertekenen

Eén van de belangrijkste veranderingen die voortvloeit uit het nieuwe beleidsplannen is volgens Schenk dat de toelatings- en opleidingseisen voor
alle branchegroepen worden geharmoniseerd. “Er is nu uniformiteit en dat
ontbrak tot dusver. Dat was één van de zaken die de inventarisatie, die wij
als NIVRE-bestuur het afgelopen jaar hebben gedaan, aan het licht bracht
voor mijn aandachtsgebieden opleiding en toelating.”
Hij vervolgt: “Omdat de branchebesturen in de afgelopen jaren tot op zekere
hoogte zelf hun beleid konden bepalen ten aanzien van bijvoorbeeld toelatings- en opleidingseisen zijn daarin in de loop der jaren grote verschillen
ontstaan en dat kwam de duidelijkheid en de herkenbaarheid bepaald niet
ten goede. Vandaar dat in de loop van dit jaar nieuwe eisen van kracht zullen worden voor toelating tot het NIVRE-register en de daarvoor verplichte
(basis)opleidingen, die voor alle branchegroepen identiek zullen zijn.

Toelatingseisen
Hoe zien de nieuwe basis toelatingseisen er in het vervolg uit? Schenk licht
toe: “Voor alle branches geldt dat de basisopleiding wordt uitgebreid. Naast
‘verzekeringskennis’ en ‘onderzoeks- en sociale vaardigheden’ en ‘(schriftelijke) communicatie’ geldt voortaan als eis voor inschrijving dat kandidaatingeschrevenen verplicht worden de opleiding ‘Ethiek’ te volgen. Een andere
nieuwe toelatingseis is dat kandidaten vóór inschrijving in het vervolg ook
een ‘normenformulier’ moeten ondertekenen. Dat is een soort verklaring
van goed gedrag, waarin (kandidaat) Register-Experts onder meer beloven
hun dagelijkse werkzaamheden objectief en integer te handelen, hun vakkennis op peil te houden en hun vak naar een eer en geweten uit te zullen
oefenen.”
Op het gebied van communicatieve, sociale vaardigheden en verzekeringskennis bestaan in de huidige situatie voor de branches verschillende
opleidingen. Voor het moment zullen deze volgens de portefeuillehouder
‘Opleiding en toelating’ in de overgangssituatie blijven bestaan en zal er
in de loop van het jaar meer uniformiteit worden aangebracht binnen
deze opleidingen. “Tot dusver konden experts, onderzoekers, opname- en

Inschrijving als kandidaat kan
voortaan uitsluitend na het
volgen van de basisopleiding
plaatsvinden

risicodeskundigen zich reeds na een jaar werkervaring in het register laten
inschrijven als ‘kandidaat’, maar dat is nu opgetrokken naar drie jaar, terwijl
men bovendien hiervoor nu ook de basisopleidingen al gevolgd moet
hebben. Om vervolgens als volwaardig Register-Expert te kunnen worden
ingeschreven, dienen per branche minimaal één en maximaal drie vakgerichte opleidingen te worden gevolgd. Een en ander wordt in overleg
met de branchebesturen nader ingevuld.” Omdat inschrijving als kandidaat
voortaan uitsluitend na de basisopleiding kan plaatsvinden en de kandidaat
daarna ten opzichte van de huidige situatie nog maar één tot drie opleidingen hoeft te volgen, wordt volgens Schenk de tot dusver toegestane
inschrijvingsperiode van zes jaar voor kandidaten verkort naar vier jaar en is
de ervaringseis voor volledige registratie voor alle branches vijf jaar.

Rol secretariaat
Zoals eerder aangegeven, zullen de procedures voor registratie veranderen
en zal het NIVRE-secretariaat hierin een meer prominente rol gaan vervullen.
Schenk daarover: “Aanvragen voor inschrijving in het Register moesten tot
dusver worden voorgelegd aan de toelatingscommissies van de verschillende branches. Om de uniformiteit te bevorderen, en de commissieleden te ontlasten, wordt de inschrijvingsprocedure verkort en besluit het
secretariaat binnen de daarvoor vastgestelde inschrijvingscriteria of er wel
of geen inschrijving volgt. Overigens zal het secretariaat het voornemen tot
inschrijving van een (kandidaat)Register-Expert wel melden aan het betreffende branchebestuur.”
Het secretariaat is ook belast met de (jaarlijkse) verstrekking en registratie
van het zogeheten ‘normenformulier’ en is tevens het adres voor aanvragen
voor eventuele vrijstellingen. “Om voor een vrijstelling in aanmerking te
komen is het een voorwaarde dat de aanvragen hiervoor aan het secretariaat aantoonbaar en toetsbaar worden onderbouwd”, aldus Schenk, die benadrukt dat voor de opleiding Ethiek geen vrijstelling wordt verleend en er
tevens geen vrijstellingen (meer) worden verleend voor de basisopleidingen
als (vergelijkbare) opleidingen langer dan tien geleden zijn gevolgd. l
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Portefeuillehouder Gerrit Taal acht meer
samenhang en uniformiteit nodig

Nieuw
waarderingssysteem voor
permanente
educatie
Er komt een nieuw, voor alle branchegroepen
geldend waarderingssysteem voor permanente
educatie op basis van aantoonbare studie-uren,
waarbij de ‘beloning’ beter in verhouding staat tot
de geleverde inspanningen. Nieuw is verder dat

dat we dit als één van de eerste zaken ook hebben aangepakt, zodat in het
vervolg iedere ingeschrevene, in welk register hij of zij ook is ingeschreven,
hetzelfde aantal PE-punten krijgt, mits deze bijdragen aan de kennisverruiming binnen het vakgebied van de ingeschrevene. Een ander niet onbelangrijke drijfveer hierbij is tevens dat onze kennisborging voor onze eigen
achterban en die van onze klanten zodanig herkenbaar moet zijn dat deze
als onderscheidend wordt ervaren.”

Doelstellingen

er een jaarlijks voor alle ingeschrevenen (incl.
kandidaten) één verplicht seminar komt: het ene
jaar op het gebied van ethiek, het andere jaar op
het vlak van communicatie. Dat zijn twee in het
oog springende veranderingen die in het ‘NIVREactieplan 2014-2015’ zijn terug te vinden en die in de
loop van dit jaar worden ingevuld.
Sinds begin 2013 is Gerrit Taal als portefeuillehouder verantwoordelijk voor
het beleid en activiteiten van het NIVRE op het gebied van PE en seminars.
Zijn werkterrein ligt van oudsher in het verlengde van dat van Paul Schenk
(Opleiding en Toelating). Immers, laatstgenoemde ziet toe op de kwaliteit
bij binnenkomst; Taal dient er als portefeuillehouder PE en Seminars voor
zorg te dragen dat die kwaliteit ook na inschrijving gewaarborgd blijft. Het is
dan ook niet vreemd dat hij, net als zijn bestuurscollega, zich vanaf dag één
als bestuurslid/portefeuillehouder heeft sterk gemaakt voor meer samenhang en uniformiteit tussen de door de verschillende branchegroepen
gehanteerde waardering van de diverse PE-componenten. “Zo kon je in de
een branchegroep bijvoorbeeld voor een zelfde soort PE-evenement meer
punten krijgen dan bij een ander. Dat is uiteraard geen goede zaak. Vandaar
14

Gerrit Taal: “Een niet onbelangrijke drijfveer is onze kennisborging voor de eigen achterban.”

Wat staat er over ‘Permanente Educatie’ geschreven in het NIVRE-beleidsplan? Taal daarover : “Als één van de strategische doelstellingen wordt
omschreven: ’de beroepsuitoefening van de ingeschrevenen kwalitatief op
peil houden en waar nodig verder verbeteren’. Een tweede luidt: ‘de kosten
voor inschrijving (Toelating en PE-programma) zo laag mogelijk houden’.
We willen beide doelstellingen verwezenlijken door het PE-programma,
net als de toelatingseisen, zoveel mogelijk te uniformiseren, de procedures
voor inschrijving en de PE-controle te vereenvoudigen en daarnaast ons PEprogramma af te stemmen op de toelatingseisen en daarmee ook aan de
kernwaarden: kwaliteit, deskundigheid, integriteit en objectiviteit.”
Binnen zijn portefeuille zijn drie aandachtspunten benoemd: toekenning
PE-punten, het behalen en controleren van PE-punten en het aantal en
niveau van de seminars. Taal: “Het PE-programma zal ook wijzigen, voornamelijk om de waarborgstelling van het onderhouden van kennis te laten
aansluiten op toelatingseisen, waarmee de waarde van registratie (onderscheidend) gecontinueerd wordt. Parallel aan de genoemde wijzigingen
zullen de procedures voor registratie wijzigen als ook binnen de toekenning
en controle van PE-punten.”

Verplichte seminars
Bij de invulling van het PE-programma spelen de seminars, workshops en
andere kennisbijeenkomsten een centrale rol. Vanaf dit jaar is er wel een
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Huidige systeem
Nieuw systeem
							
• 100 punten in twee jaar
• 40 punten in twee jaar
• Matrix per activiteit beoordelen
•
			
•

Onoverzichtelijke matrix per branche

•

Benodigde evenementen per jaar 3-4

•

opvallend verschil met voorheen: alle ingeschrevenen zullen jaarlijks worden
verplicht één centraal, door het secretariaat georganiseerd seminar te
volgen: het ene jaar staat dit seminar in het teken van het onderwerp ethiek;
het andere jaar zal een communicatie-onderwerp worden opgepakt. Deze
seminars worden jaarlijks op meerdere data georganiseerd. Volgens Taal
vloeit dit voort uit de keuze van het bestuur om ethiek/integriteit en communicatie een prominentere plaats te geven in de kwaliteits-, toelatings- als
opleidingseisen. Belangrijkste criterium hierbij is onderscheidend kennisverruiming.
In aanvulling op dat ene verplichte seminar zal een de verschillende branchegroepen worden gevraagd om voor hun eigen achterban minimaal twee
seminars te organiseren gericht op nieuwe ontwikkelingen binnen eigen
vakgebied. Daarbij zal ernaar worden gestreefd om alle te organiseren seminars in het begin van een jaar te presenteren in de vorm van een jaarplanning, waarbij onderwerp, sprekers en data bekend zijn.

de aanvrager moet studie-uren aantonen
d.m.v. deelnamebewijzen van externe gevolgde kennisuren
Benodigde evenementen per jaar 3-4
behaalde aantal PE-punten eenvoudiger en transparanter. En last but not
least is het eerlijker. Je krijgt alleen punten als je wat daadwerkelijk aantoonbaar hebt gedaan en geldt er voor alle branchegroepen nu dezelfde
methodiek. Een voorbeeld: voor het bijhouden van vakliteratuur krijg je
voortaan geen PE-punten meer. Het is oncontroleerbaar en bovendien vinden wij dat iedere zichzelf respecteren professional op onze vakgebieden
zijn vakliteratuur leest. “

Sancties
Wat gebeurt er als iemand in een bepaald jaar te weinig of te veel PEpunten behaalt? Ook daarin zijn volgens Taal wijzigingen opgetreden en
zijn sancties bij het niet halen van het minimaal aantal benodigde punten
aangescherpt. Al naar gelang het ‘tekort’, kunnen ingeschrevenen de te weinig behaalde punten binnen een half jaar inhalen, tijdelijk uit het register
worden geschreven of zelfs direct uit het register worden geschreven. Bij
overschrijding kan maximaal tien PE-punten mee worden genomen naar
de volgende periode van twee jaar.(zie matrix)

Nieuw PE-puntensysteem
Een andere ingrijpende wijziging vormt het PE-waarderingssysteem. Het
tot dusver gehanteerde PE-puntensysteem zal worden vervangen door een
nieuw, vereenvoudig systeem, dat is gebaseerd op het daadwerkelijk aantal
gemaakte studie-uren (aan te tonen middels deelnamebewijzen) en daardoor beter in verhouding staat tot de geleverde inspanningen. Uitgangspunt is dat per aangetoond kennisuur twee PE-punten worden toegekend,
gemaximaliseerd per evenement, waarbij voor externe evenementen
eventueel een aangepast aantal punten kan worden toegekend. Dit systeem
is analoog aan dat van het onderwijs en de advocatuur welk systeem zich
inmiddels heeft bewezen.
Tot dusver moesten ingeschrevenen 100 PE-punten per twee jaar behalen, gebaseerd op een niet voor iedereen altijd even duidelijk matrix per
branche. In de nieuwe opzet kan worden volstaan met 40 PE-punten binnen
twee jaar, al zal de daarvoor te leveren studie-inspanningen vrijwel identiek
zijn als voorheen nodig was voor het behalen van de 100 punten. Gevraagd
naar de voordelen van de nieuwe manier van waardering, zegt Taal: “Het is
duidelijker, overzichtelijker en maakt de beoordeling van en controle op het

De start van de verplichting voor het behalen van PE-punten zal eveneens
wijzigen. Tot dusver werd hiervoor aangehouden de eerstvolgende september na datum inschrijving; voortaan gaat de verplichting van het behalen
van PE-punten in per 1ste van de maand daarna. Geregistreerde kandidaten worden gevrijwaard van verplichting tot het behalen van PE-punten
behoudens het verplicht gestelde jaarlijkse seminar op de gebieden Ethiek
en Communicatie

Rol secretariaat
Aanvragen voor PE-punten voor externe evenementen zullen in het vervolg
niet meer worden voorgelegd aan de verschillende PE-commissies, maar zal
door het secretariaat binnen de vastgestelde bepalingen worden besloten
of er wel of geen PE-punten worden toegekend aan de (studie)uren die
worden aangevraagd. “Hierdoor zal er geen extra tijdsbelasting worden
gevraagd aan de commissieleden en wordt de beoordelingsprocedure
verkort. Indien wenselijk zal het secretariaat hierbij advies vragen aan het
Branchebestuur”, zo besluit Taal. l

per periode van 2 jaar

10-20 punten te weinig behaald

Een half jaar extra om te kort aantal punten in te halen los van de verplichting voor PE voor de
nieuwe periode

20-30 punten te weinig behaald

Een half jaar extra om te kort aantal punten in te halen en directe tijdelijke uitschrijving, los van de
verplichting voor PE voor de nieuwe periode

30 of meer punten te weinig behaald

Directe uitschrijving

50 of meer punten behaald

Maximaal 10 mee naar volgende periode
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Voorzitter Peter van Es neemt tevens tijdelijk portefeuille waar

Meer werk maken van
marketing en communicatie
Met de aanstelling van een speciale
portefeuillehouder voor marketing en
communicatie gaf de organisatie eind 2012
bij de presentatie van de nieuwe bestuurs- en
organisatiestructuur al een nadrukkelijk signaal
af: het NIVRE gaat meer werk maken van marketing
en communicatie. Het is dan ook niet verrassend
dat ook in het strategisch beleidsplan voor de
komende jaren beide zaken een prominente rol
innemen. In de vorm van een betere profilering
van het instituut en zijn kernwaarden, een nieuwe
website en de opzet van een interactief platform
voor de onderlinge communicatie tussen allerlei
gremia binnen het NIVRE, zoals bijvoorbeeld tussen
ingeschrevenen van een branchegroep.

De plannen op marketing- en communicatiegebied worden toegelicht
door NIVRE-voorzitter Peter van Es, die na het vertrek van Jan Veldhuizen
tijdelijk tevens als portefeuillehouder ‘marketing en communicatie’ fungeert.
Aan het begin van het gesprek maakt hij van de gelegenheid gebruik om
meteen duidelijkheid te scheppen en geen valse verwachtingen te wekken.
“Wij zullen onze inspanningen op het gebied van marketing en communicatie intensiveren en professionaliseren om de bekendheid van het NIVRE
te vergroten en de voordelen van het NIVRE-register nadrukkelijker op de
kaart te zetten. Daarbij moet niet gedacht worden aan een grootschalige
reclame- en profileringscampagne, omdat daarvoor gewoonweg de financiële middelen ontbreken.”

Peter van Es: “De rode draad in ons beleid is tweeledig: een betere profilering van het instituut en
zijn voordelen en kernwaarden naar met name politiek en belangenorganisaties toe en een verdere
professionalisering van zowel de in- en externe communicatie.”

Tweeledig doel
Wat kunnen de ingeschrevenen in het NIVRE-register zoal van hun organisatie verwachten met betrekking tot marketing en communicatie? Van Es:
“Dat is, al zeg ik het zelf, best veel. De rode draad in ons beleid is tweeledig:
een betere profilering van het instituut en zijn voordelen en kernwaarden
naar met name politiek en belangenorganisaties en een verdere professionalisering van zowel de in- en externe communicatie.” Het NIVRE laat zich
16

bij zijn marketing- en communicatiebeleid professioneel bijstaan door een
externe communicatieadviseur. “Hij heeft ons onder meer geadviseerd om
de kernwaarden ook in de communicatie terug te laten komen en heeft
daarbij globaal aangegeven op welke wijze dat vorm kan krijgen. Uitgangspunt bij communicatie is steeds het menselijke aspect terug te laten komen,
als vertaling van de kernwaarden. Vanuit dit uitgangspunt is een eerste plan
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Een voorbeeld van de nieuwe website

uitgezet. Naast deze eerste fase zal er een uitgebreid communicatieplan
worden opgesteld, waarin de volgende uitgangspunten zullen worden uitgewerkt: wie willen wij bereiken?, hoe willen wij dat gaan doen?, waarover
willen wij communiceren?, welk doel streven we daarbij na en hoe kunnen
we de uitwerking van onze communicatie-inspanningen (nog beter) toetsen en monitoren?”
De voorzitter benadrukt dat het NIVRE in de eerste plaats op beide terreinen
zal doorgaan met de inspanningen die reeds in gang zijn gezet, zoals De
Register Expert, het Rendez Vous d’Expertise (het grootste evenement in de
schademarkt binnen Nederland), website en het leggen en onderhouden
van contacten met overheden, consumentenorganisaties en marktpartijen
binnen de verzekeringsbranche. Daarbij geeft hij nadrukkelijk aan dat name
het laatstgenoemde zal worden aangescherpt en geïntensiveerd. “Enerzijds
om het NIVRE nog weer extra onder de aandacht te brengen; anderzijds om
de behoefte van kwaliteit steeds af te stemmen om zodoende het beleid
daarop in te steken.”

Nieuw
Het beleidsplan voor de komende jaren omvat op het gebied van marketing
en communicatie een aantal nieuwe zaken, waaronder een nieuwe huisstijl
en een nieuwe website. Voor het eerstgenoemde is aan een tweetal gespecialiseerde bureaus gevraagd met een ontwerpvoorstel te komen, terwijl
voor het (her)schrijven van de websiteteksten een ervaren tekstschrijver
wordt ingeschakeld. “De nieuwe website zal gaan voldoen aan de toekomstige standaarden, de meerwaarde van NIVRE en het Register benadrukken

“Ook op het gebied van
marketing en communicatie is
het NIVRE volop in beweging”
en onder meer een kennisbank met expertisebegrippen bevatten als ook
continu monitoren waarnaar de bezoekers van de site op zoek zijn teneinde
de informatievoorziening daar mede op af te kunnen stemmen.”
Meest in het oog springende noviteit is volgens de NIVRE-voorzitter het te
creëren digitale platform voor de onderlinge communicatie tussen allerlei
te benoemen groeperingen binnen het NIVRE. “Via deze extranettoepassing kan bijvoorbeeld het bestuur direct communiceren met alle leden of
bijvoorbeeld alleen met de branchebesturen of –voorzitters. Ook kunnen
de branchevoorzitters langs deze weg met elkaar informatie uitwisselen.
Daarnaast biedt deze toepassing vooral interessante mogelijkheden voor
ingeschrevenen in een bepaalde branchegroep om met collega’s kennis,
informatie en ervaringen uit te wisselen, praktische vakgerichte vragen te
stellen en discussies op te starten over actuele ontwikkelingen. Daarnaast
kan dit extranet ook worden gebruikt voor het (digitaal) opslaan en archiveren van relevante documenten, zoals bijvoorbeeld de wet- en regelgeving
en bepaalde richtlijnen. Kortom, ook op het gebied van marketing en communicatie is het NIVRE volop in beweging.” l
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Voorzitter Kamer Hans de Hoog

‘De Kamer’:
het
financiële
hart van
het NIVRE

Hans de Hoog: “Als uitvloeisel van het nieuwe strategisch (actie)plan zal ook ‘De Kamer’ met enkele
activiteiten komen.”

Aanvankelijk werden de belangen van de werkgevers binnen de expertisebranche behartigd door het
BCE. Na de fusie met het NIVRE in 2005 werd deze belangenbehartiging ondergebracht binnen ‘De Kamer’,
waarbij anno 2014 een 50-tal expertisebureaus en expertisediensten van verzekeraars zijn aangesloten.
Gezamenlijk hebben zij een kleine 1.300 Register-Experts in dienst, bijna driekwart van het totaal aantal van
ruim 1.800 ingeschrevenen in het NIVRE-register. Daarmee vormen de aangesloten expertisebureaus en –
diensten in feite het financiële hart van het NIVRE. Zij nemen immers de jaarlijkse inschrijvings-, opleidingsen PE-kosten van de Register-experts, -onderzoekers, -(bouwkundige) opname en risicodeskundigen en –
coördinatoren fraudebeheersing voor hun rekening.
In de nieuwe bestuuursorganisatie heeft ‘De Kamer‘ een vaste zetel in het
bestuur en is Kamervoorzitter Hans de Hoog als portefeuillehouder werkgeversbelang de linking pin, waarmee de werkgeversbelangen voortaan
definitief zijn verankerd in het NIVRE-beleid.
Wat is ‘De Kamer’ eigenlijk en waar houdt men zich zoals mee bezig?, zo
vroegen wij hem. Zijn antwoord: “In de eerste plaats behartigen we de
belangen van de aangesloten bureaus en expertisediensten. Dat omvat een
gevarieerde mix van internationale concerns, grote nationale spelers, middelgrote en kleinere allround bureaus en nichespelers, die actief zijn op een
groot aantal verschillende terreinen. Wij vertegenwoordigen hen enerzijds
door middel van onze zetel in het NIVRE-bestuur, waarmee we invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de organisatie. Ook mogen wij kandida18

ten voordragen voor de functie van vice-voorzitter en daarmee in feite ook
voor die van toekomstig voorzitter, want elke vice-voorzitter wordt na twee
automatisch voorzitter van het NIVRE.”
In het kader van de belangenbehartiging houdt ‘De Kamer’ zich onder
meer bezig met werkgeverszaken als BAV en Arbo en onderhoudt zij verder
de contacten met de markt, waaronder onder meer met het Verbond van
Verzekeraars, de overheid, de belangen/beroepsverenigingen van het intermediair, de verenigingen van Risk & Insurance Managers. “Daarnaast vormen
we een platform waar alle bureaus en expertisediensten gemiddeld twee
keer per jaar samenkomen en met elkaar spreken over gemeenschappelijke
belangen en actuele zaken. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan
marktontwikkelingen, nieuwe wetgeving, tenders, mededinging, Salvage,
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beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, internationale ontwikkelingen bij
FUEDI, FEMAS en FIEA en de manier waarop het NIVRE zich profileert.

uitgeschreven en zij mag op grond daarvan ook de komende vier jaar deze
werkzaamheden blijven uitvoeren.

Stichting NIVRE (voorheen BCE) Calamiteiten & Projecten

Nieuwe plannen

Onder de verantwoordelijkheid van ‘De Kamer’ ressorteren sinds enige tijd
ook de activiteiten van de Stichting NIVRE (voorheen BCE) Calamiteiten &
Projecten. De zelfstandig opererende stichting, waarvan het bestuur wordt
gevormd door Ad Westerhof, Pim Polak en Jeroen Fröhlich, coördineert bij
rampen en andere grote calamiteiten de werkzaamheden op het gebied
van de schaderegistratie, die in het kader van de Wet Tegemoetkoming
Schade (WTS) onder auspiciën van het NIVRE worden uitgevoerd door
Register-Experts van meerdere bureaus. Alhoewel de Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten verantwoordelijk blijft voor de organisatie en uitvoering, zet ‘De Kamer’ tegenwoordig de richtlijnen uit voor de verdeling van de
te verrichten werkzaamheden onder de diverse (Kamer)bureaus.

Wat mogen de aangesloten expertisebureaus de komende tijd van ‘De
Kamer’ verwachten? De Hoog: “In de eerste plaats dat we hun belangen zo
optimaal mogelijk blijven behartigen, op alle terreinen waaraan behoefte
is. In het verlengde van de vorig jaar veranderde bestuurs- en organisatiestructuur van het NIVRE hebben ook wij als ‘De Kamer’ ons erover gebogen
in hoeverre onze organisatie en activiteiten aanpassing behoeven. Als
uitvloeisel van het nieuwe strategisch (actie)plan zullen wij dan ook met
enkele activiteiten en aanpassingen komen. Dit staat op het programma
voor 2014.

In het verleden was de stichting onder meer betrokken bij de vaststelling
van schades bij de aardbeving in de regio Roermond, de vliegramp in de
Bijlmer, de diverse watersnoodcalamiteiten, de vuurwerkramp in Enschede
en de MKZ. De activiteiten van de Stichting BCE Calamiteiten & Projecten
zijn inmiddels standaard opgenomen in de WTS (Wet Tegemoetkoming
Schade bij rampen en zware ongevallen), de opvolger van de Rampenwet.
Als de WTS in werking treedt, dan wordt de NIVRE Stichting Calamiteiten &
Projecten automatisch ingeschakeld om de schades te registreren. Recentelijk heeft de stichting de tender gewonnen die door de overheid hiervoor is

Volgens de ‘Kamer’-voorzitter staat meer bekendheid genereren van de
meerwaarde van Register-experts zeker op het ‘verlanglijstje van het bestuur
van ‘De Kamer’. “Het is één van onze speerpunten om als beroepsgroep
nóg meer zichtbaar te zijn, ook bij particuliere en zakelijke eindklanten.
“Daarnaast blijft het van belang dat we het vak van schade-expert en de
interessante werk- en ontplooiingsmogelijkheden nadrukkelijker onder de
aandacht brengen van studenten op HBO-scholen en universiteiten. Ook op
termijn willen we verzekerd zijn van een zowel kwantitatieve als kwalitatieve
instroom van goed opgeleide talentvolle jongeren. Zeker gezien het feit dat
de komende jaren nogal wat senior-experts – en daarmee kennis - uit de
markt zal verdwijnen als gevolg pensionering.” l

INSCHRIJVINGSEISEN
De voor inschrijving in aanmerking komende bureaus c.q. afdelingen van rechtspersonen dienen in ieder geval te voldoen
aan de volgende vereisten:
•

alleen rechtspersonen kunnen worden ingeschreven;

•

het bureau dient te goeder naam en faam bekend te zijn en op het moment van indiening van de aanvraag
tenminste vijf jaar onafgebroken in Nederland te zijn gevestigd en gedurende die periode voornamelijk expertise,
inspectie- en/of taxatiewerkzaamheden te verrichten;

•

de meerderheid van het operationeel management van het bureau dient individueel als Register-Expert te zijn
ingeschreven bij het NIVRE dan wel als Register-taxateur bij de Stichting VRT (Verenigd Register van Taxateurs);
zijn er slechts twee directieleden, dan geldt dit vereiste voor tenminste één van hen;

•

het bureau dient zijn expertise- en inspectie- en taxatieactiviteiten op objectieve en integere wijze te beoefenen;

•

het bureau dient naar het oordeel van het algemeen bestuur over voldoende levensvatbaarheid en continuïteit
te beschikken;

•

het bureau dient ten genoege van het algemeen bestuur aan te tonen te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering waarvan de verzekerde som en voorwaarden minimaal gelijk is aan die van de collectieve
aansprakelijkheidsverzekering van de leden ingeschreven in het Kamerregister.
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Register Coördinator
Fraudebeheersing
voorziet in behoefte
Mr. Lex Westerman: “We willen de kwaliteit van
fraudecoördinatoren naar hoger een niveau brengen en via het
register als keurmerk nadrukkelijker profileren.”

Naast het register voor schade-experts
beheert het NIVRE ook het Register Coördinator
Fraudebeheersing (RCF), dat onder het auspiciën
van het Verbond van Verzekeraars valt. Het was
tot voor kort het enige geassocieerde register
van het NIVRE. Zoals elders in deze speciale
uitgave wordt vermeld, heeft het RCF daarbij
inmiddels gezelschap gekregen van het Register
Risicodeskundigen, waarvan de ingeschrevenen net
als de coördinatoren fraudebeheersing allemaal
in dienst zijn van een verzekeraar.
In juni 2010 zag het register het levenslicht met een 16-tal ingeschrevenen,
allen minimaal drie jaar werkzaam als coördinator Fraudebeheersing bij
een verzekeraar, volmachtbedrijf of financiële instelling. Zo’n 3,5 jaar later
staat ‘de teller’ inmiddels op meer dan 120 inschrijvingen. “Hét bewijs dat
het ‘frauderegister’ in een behoefte voorziet bij de doelgroep”, zegt mr. Lex
Westerman, bij het Verbond werkzaam als adviseur criminaliteitsbeheersing
& publiek private samenwerking en uit dien hoofde voorzitter van het RCFbestuur.

Protocol Verzekeraars & Criminaliteit 2011
Volgens het ‘Protocol Verzekeraars & Criminaliteit 2011’ moet elke verzekeraar onder meer beschikken over een coördinator fraudebeheersing,
dan wel een afdeling Speciale Zaken, die beiden ‘zo hoog mogelijk’ in de
organisatie gesitueerd moeten zitten. “Volgens het Protocol Verzekeraars &
Criminaliteit vervult de coördinator een belangrijke rol binnen het fraudebeleid van de verzekeraar of volmachtbedrijf, waarbij het protocol als het ware
zijn routebeschrijving is. De coördinator heeft namelijk onder meer als taak
om ervoor te zorgen dat er binnen zijn bedrijf wordt gewerkt volgens de in
het protocol opgenomen richtlijnen.”
20

Daarvoor is een goede opleiding voor fraudecoördinatoren een eerste vereiste. “Daarnaast kun je met een register de kwaliteit van de coördinatoren
aantoonbaar maken door middel van een PE-programma. Dat biedt de extra
garantie voor de kwaliteit die wij bieden. Dat laatste wordt overigens steeds
belangrijker, aangezien fraudecoördinatoren beroepsmatig steeds vaker te
maken zullen krijgen met overheidsinstanties als politie, justitie en het OM.
Daarbij is de legitimiteit van informatie-uitwisseling een steeds belangrijker
issue. En last but not least vereist het Keurmerk Klantgericht Verzekeren dat
een verzekeraar beschikt over een kwalitatief goede en RCF-gecertificeerde
fraudecoördinator. We benadrukken daarmee dat het werken met een professioneel fraudespecialist óók in het belang van de klant is.”

Keuze voor NIVRE
Over de samenwerking met het NIVRE, zegt Westerman: “Dat is vooral een
pragmatische keuze. Zelf een register opzetten was een optie, maar als
Verbond hebben we daar geen ervaring mee. Daarom hebben we gekeken
of we konden aansluiten bij organisaties die al de nodige ervaring hebben
opgedaan met het opzetten en beheren van registers. De keuze is op het
NIVRE gevallen, omdat die organisatie niet alleen over de hiervoor benodigde know how en ervaring beschikt maar bovendien met haar activiteiten
dicht tegen de verzekeringsbranche aanzit.”
Hij benadrukt dat het Register Coördinatie Fraudebeheersing volledig onder
verantwoordelijkheid valt van het Verbond van Verzekeraars. “Het NIVRE
verricht de hieruit voortvloeiende werkzaamheden, zoals de beoordeling
van de aanvragen en het beheer van het register. Ik ervaar de samenwerking
met het NIVRE als constructief en plezierig. Prettige bijkomstigheid is de
mogelijkheid om fraudecoördinatoren en de bij het NIVRE ingeschreven
toedrachtonderzoekers tijdens workshops kennis en ervaringen met elkaar
te laten uitwisselen”, aldus Westerman, die zeker ook te spreken is over de
groei van het register. “Vooral door de behoefte aan professionalisering
neemt de belangstelling voor zowel de opleiding als het register toe. Ik
schat dat inmiddels zo’n 400 mensen in ons land zich op de een of andere
manier bezighouden met fraudebeheersing. Daarvan is inmiddels een kwart
ingeschreven in het register. Een mooie score. Op naar de helft!” l
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Risicodeskundigen voortaan
in een geassocieerd register
Naast het eigen register beheert het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) inmiddels ook
twee zogeheten geassocieerde registers. Sinds 2010 gebeurt dat al voor het Register Coördinator
Fraudebeheersing. Daarnaast is per 1 september 2013 ook het reeds bestaande ca. 125 ingeschrevenen
tellende NIVRE-register voor risicodeskundigen omgezet in een geassocieerd register.

Sinds de start in 2006 vormt het Register Risicodeskundigen één van de
inmiddels tien NIVRE-registers. Hoewel zowel bij het bestuur als de ingeschreven risicodeskundigen de samenwerking met het NIVRE op zich tot
tevredenheid stemde, is er om pragmatische redenen toch voor gekozen
om voortaan – officieel per 1 september jl. – als geassocieerd register door
het leven te gaan. Over het hoe en waarom van die keuze spraken we met
NIVRE-directeur Henk Grootkerk. “Binnen het totale palet aan branchegroepen binnen het NIVRE nemen de risicodeskundigen een bijzondere plaats
in. Zo werken zij in tegenstelling tot de meeste andere ingeschrevenen aan
de voorkant van het verzekeringsproces.”
Een ander onderscheidend aspect is dat de ingeschreven risicodeskundigen
voor het overgrote deel in loondienst werken van een verzekeraar en derhalve hebben zij bepaalde onderdelen van onze dienstverlening niet nodig,
zoals bijvoorbeeld de onafhankelijke klachten-en geschillenregeling welke
voor de NIVRE-expert een must is maar bij de risicodeskundigen al is geregeld via hun werkgevers – de verzekeraars. Een bijkomend voordeel bleek
dan voor hen te liggen in een reductie van de jaarlijkse bijdrage aangezien
de kosten van het hebben van een onafhankelijke klachten-en geschilleninstituut met een commissie van Beroep aanzienlijk zijn. Vandaar dat zij
nu kiezen voor een geassocieerd register, waarbij wij als NIVRE zorgdragen
voor de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden, zoals de
secretariële ondersteuning, de beoordeling van de aanvragen en voor het
beheer van het register.”
De doelstelling van de branche Risicodeskundige is helder: het bevorderen en in stand houden van de deskundigheid en overige kwaliteit van de
beroepsuitoefening van risicodeskundigen, in het bijzonder in het kader van
schadeverzekeringen. Omdat er in de markt geen minimum opleidings- of
ervaringseisen voor risicodeskundigen zijn, levert het register daartoe een
bijdrage. De momenteel ca. 125 ingeschrevenen in het NIVRE-register voor
risicodeskundigen zijn verdeeld over een viertal specialismen: agrarisch,

industrie, MKB en transport. De voorzitters van die verschillende werkgroepen hebben tevens zitting in het branchebestuur Risicodeskundige, waarbij
drs. Marko van Leeuwen (Verbond van Verzekeraars) als adviseur van het
branchebestuur optreedt. Behalve een voor iedereen geldende basisopleiding worden voor alle genoemde subgroepen jaarlijks PE- en andere bijeenkomsten georganiseerd om de kennis up-to-date te houden en de ervaringen in de praktijk van alledag te delen met andere ingeschrevenen. l
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Het secretariaat,
de motor achter
het NIVRE
Geen enkele (branche- en beroeps)organisatie kan optimaal functioneren zonder de steun van goed
professioneel apparaat en vrijwilligers. Het NIVRE vormt daarop geen uitzondering. Dé branche- en
beroepsorganisatie voor schade-experts, toedrachtsonderzoekers, risicodeskundigen en coördinatoren
Fraudebeheersing verkeert in de gelukkige omstandigheid dat het over beiden beschikt. Voor de
ondersteuning en talrijke uitvoerende werkzaamheden wordt zorg gedragen door een professioneel
team die met enthousiasme en gedrevenheid samenwerken met de “collega’s” in de diverse gremia.

Het team, onder leiding van directeur Henk Grootkerk, bestaat uit de branchesecretarissen Jolanda Boogerd, Ellie van der Ven, en Yvonne Vermeer.
Joke Gales en Lidia van der Steen verantwoordelijk voor het Register en de
PE-controle, Eric de Bruin, financieel medewerker, en Astrid Oosthof, operationeel manager.
De vernieuwingen zijn gericht op het optimaliseren en verder professionaliseren van het instituut. In het verlengde daarvan heeft de motor achter het
NIVRE, zich het afgelopen jaar voorbereid en is het team klaargestoomd op
de jaren die komen gaan. ‘We zijn er klaar voor en zijn content met de ingezette koers’ valt dan ook te beluisteren in Gebouw ‘De Eik’ aan de Kralingseweg 225 in Rotterdam.
De werkzaamheden van het NIVRE-secretariaat zijn breed en liggen uiteraard in het verlengde van de hoofdtaak van het NIVRE: het behartigen van
de belangen van de ingeschrevenen in het NIVRE-register en het bewaken
en borgen van hun kwaliteit. Daartoe onderhoudt het secretariaat het
register, dat verdeeld over branchegroepen en geassocieerde registers
momenteel ruim 1.800 ingeschrevenen telt. Ook is het secretariaat belast
met de uitvoering van de kwaliteitsborging, hetgeen een groot deel van
werkzaamheden met zich meebrengt waaronder de registratie en controle
van de behaalde PE-punten.
Verder levert het secretariaat professionele ondersteuning aan het bestuur,
de Kamer, branchebesturen en de diverse commissies. Daarnaast is het
secretariaat de schakel naar de Klachten- en Geschillencommissie, de Com22

missie van Beroep en de Vertrouwenscommissie. En last but not least is het
secretariaat de vraagbaak voor de buitenwereld.

Actieplan 2014-2015
Het secretariaat er op zich geen nieuwe taken heeft bijgekregen, gaat het
wat de uitvoerende en coördinerende werkzaamheden betreft een meer
centrale rol vervullen. Zo zullen enerzijds ter ontlasting van de branchebesturen en anderzijds ter bevordering van de uniformiteit de aanvragen voor
zowel de inschrijving in het Register als voor de toekenning van PE-punten
van de diverse kennisevenementen in het vervolg niet meer worden voorgelegd aan de verschillende commissies. Binnen de daarvoor vastgestelde
criteria zal het secretariaat deze aanvragen intern behandelen.
Nieuw is de organisatie van de verplichte seminars. Het ene jaar is het
een seminar over ethiek en het jaar daarop communicatie. Voorts zal het
secretariaat voortaan een jaarplanning presenteren waarop alle door het
NIVRE georganiseerde evenementen in een bepaald jaar zullen worden
georganiseerd onder auspiciën van de verschillende branchegroepen Ook
nieuw voor het secretariaat is de (jaarlijkse) verstrekking en registratie van
het zogeheten ‘normenformulier’ en aansluitend de controle op toezending
en ondertekening hiervan.

Website en Extranet
Eén van de onderdelen van het ‘NIVRE Actieplan 2014-2015’ is dat er meer
werk gemaakt wordt van zowel de in- als externe communicatie. De nieuwe,
website voldoet aan de toekomstige standaarden en zal de meerwaarde
van NIVRE en het Register benadrukken en bevat meer en betere functiona-
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liteiten dan voorheen. Zo is het mogelijk continu te monitoren hoeveel personen de site bezoeken en hoe vaak welke informatie wordt geraadpleegd,
hetgeen de organisatie relevante informatie verschaft om de informatievoorziening daar mede op af te kunnen stemmen. Behalve informatie over
het NIVRE, van organisatie tot activiteiten en doelstellingen, is het Register
te raadplegen. Sinds 2012 wordt het Registerboekje niet meer uitgegeven,
maar kan de bezoeker, indien gewenst, het Register downloaden of zelfs
uitprinten.

Het Extranet, het digitale registratiesysteem
Het NIVRE werkt sinds 2009 met een digitaal registratiesysteem, het zogehete Extranet. Dit programma, waarin het Register middels digitale dossiers
uitvoerend wordt beheert, is gekoppeld met de website, waardoor het
Register, dat openbaar is, 24/7 up-to-date is. Ook het PE-controlesysteem en
de registratie voor het bijwonen van NIVRE-evenementen is een onderdeel
van dit programma, dat weer gekoppeld is aan een barcodesysteem, zodat

deelname door ingeschrevenen aan seminars direct digitaal verwerkt worden. De ingeschrevenen kunnen binnen dit onderdeel ook de deelnameformulieren van extern georganiseerde evenementen uploaden.

platform
Een opvallende noviteit binnen Extranet is het digitale platform, een nieuw
communicatiemiddel voor onderlinge communicatie tussen allerlei te
benoemen groeperingen binnen het NIVRE. Via deze toepassing kan bijvoorbeeld het bestuur direct communiceren met alle leden of bijvoorbeeld
alleen met de branchebesturen of –voorzitters. Ook kunnen de branchevoorzitters langs deze weg met elkaar informatie uitwisselen. Daarnaast
biedt deze toepassing vooral interessante mogelijkheden voor ingeschrevenen in een bepaalde branchegroep om met collega’s kennis, informatie
en ervaringen uit te wisselen, praktische vakgerichte vragen te stellen,
relevante documenten op te slaan en discussies op te starten over actuele
ontwikkelingen. l
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Deze bureaus en
expertisediensten zijn
aangesloten bij het
NIVRE
Van de 1.800 ingeschrevenen in het NIVRE-Register zijn er
ongeveer 1.300 Register-Experts werkzaam bij één van de 50
aangesloten expertise- organisaties. Deze bedrijven voldoen
alle aan de strenge toelatingseisen van het NIVRE ten aanzien
van kwaliteit, integriteit en reputatie. Door middel van het laten
volgen van (basis- en vervolg)opleidingen en een tweejaarlijks
PE-programma dragen zij zorg voor een permanent hoog
kwaliteitsniveau van hun in het Register ingeschreven experts
en deskundigen. Op de volgende pagina’s staan, in alfabetische
volgorde, de hoofdvestigingen van alle aangesloten
organisaties vermeld. (Meer informatie over ‘De Kamer’ is te lezen
op de pagina’s 18 en 19).
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A.J.J. van den Andel B.V.
IJburglaan 173
1086 ZJ AMSTERDAM
+31(0)20 6262609
www.andelsurvey.nl
info@andelsurvey.nl

Achmea Claims Organisatie
Postbus 9150
7300 HZ APELDOORN
+31(0)55 5792535

ADINEX
Postbus 42
2860 AA BERGAMBACHT
+31(0)182 644555
www.adinex.com
experts@adinex.com

Ameyde International B.V. (Groep), Van
Postbus 3038
2280 GA RIJSWIJK
+31(0)70 4137676
www.vais.nl
info@vais.nl

Andriessen Expertise B.V.
Postbus 465
5201 AL DEN BOSCH
+31(0)73 6121700
www.andriessenexpertise.nl
experts@aeng.nl

— www.nivre.nl —
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ASR
Postbus 2072
3500 HB UTRECHT
+31(0)30 2579111

bbci Frijwijk B.V.
Postbus 8517
3009 AM ROTTERDAM
+31(0)10 2818771
www.bbcifrijwijk.nl
info@bbcifrijwijk.nl

BMT Surveys (Rotterdam) B.V.
Postbus
+31(0)10 4790311
www.bmtsurveys.com
rotterdam@bmtsurveys.com

BosBoon Expertise
Postbus 1231
5602 BE EINDHOVEN
+31(0)40 2647333
www.bosboon.nl
info.eindhoven@bosboon.nl

Bureau Von Reth Expertise
Boutenslaan 195
5654 AN EINDHOVEN
+31(0)40 2918000
www.waardevoladvies.nl
expertise@vonreth.nl
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CED Holding B.V.
Postbus 393
2900 AJ CAPELLE AAN DEN IJSSEL
+31(0)10 2843555
www.ced-services.nl
info@ced-bergweg.nl

Coolegem, De Neef & Zeldenrust Expertise- en Ingenieursbureau
Postbus 243
3130 AE VLAARDINGEN
+31(0)10 4353926
www.coolegempartners.nl
surveyors@coolegempartners.nl

Coolen Expertise B.V.
Postbus 48
5201 AA DEN BOSCH
+31(0)73 6441616
www.coolen-expertise.nl
info@coolen-expertise.nl

Crawford & Company (Nederland) B.V.
Postbus 626
3000 AP ROTTERDAM
+31(0)10 4535535
www.crawco.nl
info@crawco.nl

Cunningham Lindsey Nederland B.V.
Postbus 23212
3001 KE ROTTERDAM
+31(0)88 2866464
www.cunninghamlindsey.nl
info@cl-nl.com

— www.nivre.nl —
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DEKRA Claims and Expertise B.V.
Postbus 1041
1810 KA ALKMAAR
+31(0)72 5757700
www.dekra.com
info.claimsandexpertise.nl@dekra.com

Delta Lloyd Groep
Postbus 1000
1000 BA AMSTERDAM
+31(0)20 5949111
www.deltalloydgroep.com

Eelsing Expertises & Taxaties B.V.
Postbus 398
1970 AJ IJMUIDEN
+31(0)255 524322
www.eelsing.nl
info@eelsing.nl

EELSING
E X P E R T I S E S
& T A X A T I E S

Elberg Groep B.V.
Postbus 6733
6503 GE NIJMEGEN
+31(0)24 3730630
www.elberg.nl
info@elberg.nl

ETAS Expertises B.V.
Vlothavenweg 2a
1013 BJ AMSTERDAM
+31(0)20 5840670
www.etas-expertises.nl
secretariaat@etas-expertises.nl
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Expertise & Taxatiebureau Bol V.o.f.
Postbus 43
4650 AA STEENBERGEN
+31(0)167 564369
www.bol-expertise.nl
info@bol-expertise.nl

Expertise-, Taxatie- en Ingenieursbureau Van Pelt & Co. B.V.
Postbus 205
3370 AE HARDINXVELD-GIESSENDAM
+31(0)184 610101
www.vanpelt-co.nl
info@vanpelt-co.nl

Generali Verzekeringsgroep N.V.
Postbus 1888
1110 CL DIEMEN
+31(0)88 6680820
www.generali.nl
info@generali.nl

Groenendijk B.V. Expertisebureau
Postbus 28146
3003 KC ROTTERDAM
+31(0)10 4670755
www.exgro.nl
cg@exgro.nl

Groeneveld & Partners B.V., Mr. H.
Postbus 30130
3001 DC ROTTERDAM
+31(0)10 4051020
www.groeneveld-partners.nl
info@groeneveld-partners.nl

— www.nivre.nl —
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Hamer & H. van Hussen B.V., J.
Thomas Mannplaats 305
3069 NJ ROTTERDAM
+31(0)10 4208200
www.hamerhussen.nl
office@hamerhussen.nl

Hanselman Groep B.V.
Postbus 557
6800 AN ARNHEM
+31(0)26 4420460
www.hanselman.nl
arnhem@hanselman.nl

HDG B.V., Expertisebureau
Marconistraat 33
3029 AG ROTTERDAM
+31(0)10 2441414
www.hdg.nl
expertise@hdg.nl

Interlloyd Survey
Postbus 21090
3001 AB ROTTERDAM
+31(0)10 4036700
www.interlloydsurvey.nl
info@interlloydsurvey.nl

ITEB Schadeservices B.V.
A company of Allianz
Postbus 441
3000 AK ROTTERDAM
+31(0)88 2569444
www.iteb.nl
info@iteb.nl
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J.C. van Sas & Associates B.V.
Smirnoffweg 3
3088 HE ROTTERDAM
+31(0)10 4955811
vansas@van-sas.com

®

plus ultra

KakesWaal B.V.
Postbus 2129
1500 GC ZAANDAM
+31(0)75 6161615
www.kakeswaal.nl
expertise@kakeswaal.nl

Knipmeijer Expertises B.V.
Postbus 521
1420 CA UITHOORN
+31(0)297 564191
www.knipmeijer.nl
j.a.knipmeijer@knipmeijer.nl

KNIPMEIJER EXPERTISES B.V.
NIVRE REGISTER-EXPERTS EN TAXATEURS

Lengkeek, Laarman & De Hosson
Postbus 4264
3006 AG ROTTERDAM
+31(0)10 4735322
www.lengkeek.nl
info@lengkeek.nl

Letselschade.com
Postbus 102
3350 AC PAPENDRECHT
+31(0)78 6443440
www.letselschade.com
groot@letselschade.com
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Lokker & Reitsma Expertisebureau B.V.
Delta Industrieweg 19
3251 LX STELLENDAM
+31(0)187 499199
www.lokkerreitsma.nl
info@lokker-reitsma.nl

Marintec Expertise B.V.
Cipreslaan 52
3053 NE ROTTERDAM
+31(0)181 363600
www.marintec.nl
maasvlakte@marintec.nl

PWP B.V.
Baden Powellweg 305f
1069 LH AMSTERDAM
+31(0)20 6195757
peschier@pwp.nl

Q&S Experts B.V.
Savannahweg 17
3542 AW UTRECHT
+31(0)30 2142090
www.qands.eu
info@qands.eu

Raasveld Expertise
Postbus 21
7440 AA NIJVERDAL
+31(0)548 619198
www.raasveldexpertise.nl
schaderegeling@raasveldexpertise.nl
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RVJ Expertises & Taxaties B.V.
Postbus 69242
1060 CE AMSTERDAM
+31(0)20 4650465
www.rvj.nl

Troostwijk Groep B.V.
Postbus 9924
1006 AP AMSTERDAM
+31(0)20 6666666
www.troostwijk.nl
info@troostwijk.nl

Univé Expertise Services B.V.
Postbus 102
9400 AC ASSEN
+31(0)592 395555
www.compander.nl
info@compander.nl

V+B Holding B.V.
Burgemeester Hazenberglaan 403
3078 HG ROTTERDAM
+31(0)10 4795955

Vadesta Expertise B.V.
Van ‘t Hoffstraat 3
2984 EA RIDDERKERK
+31(0)180 432690
www.vadesta.com
fa@vadesta.com

— www.nivre.nl —

33

K A M E R BU R E A US

VanderWal & Joosten B.V.
Groenewoudsedijk 50
3528 BK UTRECHT
+31(0)30 2802012
www.vwj.nl
info@vwj.nl

vanderwal
expertisebureau

Verweij & Hoebee Expertise en Taxatiebureau
Osdorper Ban 17 bc
1068 LD AMSTERDAM
+31(0)20 6107260
www.verweij-hoebee.nl
info@verweij-hoebee.nl

WNV Holding B.V.
Postbus 14
3360 AA SLIEDRECHT
+31(0)184 414800
www.wnvnl.com
info@wnvnl.com

ZNEB Expertise en Taxatie B.V.
Postbus 1932
4801 BX BREDA
+31(0)76 5879355
www.zneb.nl
info@zneb.nl
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Motorvoertuigen

Personenschade

Aansprakelijkheid/Technische Varia + agrarisch

brand

Scheepvaart

Toedrachtonderzoek

Coördinatoren Fraudebeheersing
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Opname (Bouwkundig)

Risicodeskundige

Transport/Goederen

