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 De Register-Expert • nieuws
 • meningen
 • achtergronden
 • bijeenkomsten

20STE RENDEZ VOUS D’EXPERTISE

BRANCHEGROEP TRANSPORT/GOEDEREN

CALAMITEITEN

MOTORVOERTUIGEN

20ste Rendez-Vous d’Expertise wederom 
geslaagde happening 

NIVRE-bestuurt ondertekent 
‘Normenformulier’

Stichting NIVRE Calamiteiten 
& Projecten actief sinds 1992

Praktische nascholing schadeherstel 
zwaar meterieel en techniek

het was dinsdag 22 april 2014 een bijzondere dag in de geschiedenis van het nivre. 
in het beatrix Theater in utrecht vond de twintigste editie plaats van het rendez-vous 
d’expertise, de jaarlijkse kennis- en ontmoetingsbijeenkomst voor ingeschrevenen 
in het nivre-register en de relaties  uit de verzekeringsbranche. Tijdens de 
jubileumeditie, die als titel ‘veelzijdige expertise, één toekomst’ had meegekregen, 
kregen de 1.200 aanwezigen andermaal een gevarieerd middagprogramma 
voorgeschoteld. 

De specifi eke aandacht voor normen, waarden en ethiek is één van de meest in het 
oog springende vernieuwingen in het beleidsplan van het nivre. deze basiswaarden 
hebben een prominente plaats in de kwaliteits-, toelatings- als opleidingseisen van 
het nivre gekregen. 

van 8 tot en met 10 april vond in de rotterdamse ahoy de eerste editie plaats van 
de emergency expo, een beurs voor partijen en organisaties die betrokken zijn bij 
rampenbestrijding, risicomanagement en crisisbeheersing na natuurrampen en door 
menselijk falen veroorzaakte calamiteiten. ook het nivre was, via de Stichting nivre 
calamiteiten & Projecten, met een informatiestand en met een samen met narim en 
vnab georganiseerde netwerkborrel prominent aanwezig tijdens de beurs.

onlangs organiseerde de commissie Permanente educatie van het branchebestuur 
motorvoertuigen de cursus ‘Praktische nascholing schadeherstel zwaar materieel en 
techniek’ bij maX-repair. het doel: schade-experts op de hoogte stellen van nieuwe 
technieken en ze zelf laten ervaren wat er nodig is om schade kundig en eff ectief te 
herstellen.

 • 
 • 
 • 
 • 
 •  •  • 
 • 
 • 
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 ● vOOrWOOrd

M

De Register-Expert is de offi  ciële uitgave 
van het niVre (Stichting nederlands 
instituut van register Experts).

dit nummer is tot stand gekomen met 
medewerking van jolanda Boogerd,
raphaël drent, jo hendriks, joeri van der Kloet, 
Astrid Oosthof en jan van Stigt Thans.

et het rendez-vous achter de rug kunnen we op het secretariaat weer heel even op 
adem komen. Want het blijft een ‘tour de force’ om dit evenement te organiseren 
en op rolletjes te laten verlopen, maar dankzij de grote en professionele inzet van 
de staf is dit weer goed gelukt.  Er zijn dan ook veel positieve reacties ontvangen 
over het rendez-vous van dit jaar, maar natuurlijk is de keuze van de spreker voor 
het plenaire deel - alexander klopping - een belangrijke succesfactor blijkens 
het wederom toegenomen aantal bezoekers, nl. 1206. alexander bleek namelijk 
een natuurtalent op het gebied van spreken. hij nam de zaal mee in een deel van 
de snelle veranderingen die de nieuwe generatie, voornamelijk in Silicon valley 
bedenken en die, of we het nu willen of niet, van invloed zijn op onze maatschappij. 

met deze presentatie is nog eens benadrukt in wat voor een turbulente tijd we 
leven, het digitale tijdperk zal ook van grote invloed zijn in de praktijk van de 
schade-expertise en andere deskundigheden binnen onze registers. op welke 
wijze staat ons wellicht nog niet helemaal helder voor ogen, maar ook onze markt 
zal niet achterblijven. 
de branchelezingen waren op een goed niveau en het is ons gebleken dat deze 
parallelsessies toch wel bijzonder op prijs worden gesteld omdat ze het doel en de 
opzet van het rendez-vous compleet maken.

een ander belangrijk item waar de aandacht van het bestuur momenteel op gericht 
is, zoals ook genoemd door Peter van es in zijn rede op het rendez-vous, is de 
wens om voor de verschillende branches specialismen zichtbaar te maken in het 
Register en vast te stellen welke opleidingsniveaus specifi ek bij deze specialismen 
zouden moeten behoren. Wanneer hier meer duidelijkheid is zullen wij u daarover 
natuurlijk informeren. 

het register zal in de kern hetzelfde blijven omdat het doel waarvoor deze is opgezet 
zelfs in 2014 nog eender is. Toch blijven wij continu herijken welke behoefte de 
markt heeft, maar ook welke rol wij kunnen innemen om het register ook zichtbaar 
te maken voor de maatschappij opdat de consument kan vertrouwen op een goede 
schadeafwikkeling wanneer zij te maken hebben met een geregistreerde schade-
expert.  

al met al zijn er genoeg uitdagingen om alert te blijven!
ik wens u een mooie voorzomer en veel leesplezier. 

henk grootkerk
directeur

Genoeg uitdagingen
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KOrT nieUWs ●

locatie:   kWx, oud-beijerland
datum:  22 mei (14.30 tot 19.30 uur)
een interactief programma op het gebied van Pv-systemen, waarbij 
het hoe en waarom van het meten aan Pv-systemen door een 
spreker van gastheer kWx. Tevens zal karlo rosong van keuring 
Service nederland een presentatie verzorgen over keuringen van Pv-
systemen.

niVre-opleiding- en pe-programma in mei en juni 

branche personenschade
event:  Cursus behoeftegericht Communiceren & onderhandelen 
locatie:  van der valk hotel, amersfoort
datum:  8 mei (14.00 uur tot 18.00 uur), 22 mei en 12 juni 
  (09.00 tot 12.30 uur)
de driedelige nivre-cursus behoeftegericht communiceren & 
onderhandelen, die verplicht is gesteld voor kandidaat register-
experts ingeschreven in het register van de branche Personenschade. 
Tijdens de eerste bijeenkomst staan de belangen van het slachtoff er 
centraal. in deel 2 komen aan bod communicatie met slachtoff ers, 
bewustzijn van- en omgaan met emoties van slachtoff ers en 
onderhandelen volgens Harvard met slachtoff ers en in deel 3 
gespreksvoering van gesprekken met een slachtoff er, het voeren van 
driegesprekken (regelaar, belangenbehartiger en slachtoff er) en het 
doorbreken van een impasse. 

branche brand
event:   specialistenbijeenkomsten 
locatie:   nivre, rotterdam
datum:  13 mei (bouwkunde), 10 juni (Zilver& Sieraden) en 16 juni 
  (bedrijfsschade). allen van 15.00 uur tot 19.00 uur.
doel van de Specialistenbijeenkomst is dat vakgenoten in klein 
gezelschap (max. tien specialisten) op een open manier de 
‘vakproblematiek’ op hun werkterrein met elkaar bespreken en 
verder doorgronden. de deelnemers dienen actief werkzaam 
te zijn of tenminste ruim bekend te zijn op het gebied van het 
specialisme bouwkunde, zilver & sieraden en bedrijfsschade. naast 
een interactieve houding wordt hen gevraagd minimaal één goed 
onderbouwde vraagstelling/casuspositie aan te leveren.

branche scheepvaart en Techniek 
event:   lagerschade herkenning en analyse in de scheepvaart 
  & industrie
locatie:  SkF nederland, nieuwegein
datum:  19 en 26 mei (08.30 uur tot 17.00 uur)
eendaagse cursus verzorgd door SkF nederland waarbij diverse 
soorten lagers en hun karakteristieken aan de orde komen, evenals 
de toepassingen van lagers in de scheepvaart. de deelnemers leren 
de mogelijke oorzaken van lagerbeschadigingen herkennen, het 
beschadigingsproces te begrijpen en de oorzaak/oorzaken van de 
beschadiging te bepalen door een expertise uit te voeren op een 
beschadigd lager. 

branche Transport/Goederen
event:   Bedrijfsbezoek Kwalifl ex Food Recycling 
Locatie:   Kwalifl ex B.V., Wanrooij
datum:  21 mei (13.30 uur – 17.30 uur)
Bezoek aan en rondleiding door het bedrijf Kwalifl ex Food Recycling, 
één van de grotere verwerkers van reststromen uit de drank- en 
voedingsindustrie. door middel van een presentatie zal onder meer 
uitleg worden gegeven over de diverse methodes van verwerking van 
schadepartijen.

branche risicodeskundigen (grootzakelijk)
event:   pV-systemen Cursus behoeftegericht Communiceren 
  & onderhandelen 

 AGENDA

niVre-bestuurt ondertekent 
‘normenformulier’

De specifi eke aandacht voor normen, waarden en ethiek is één van de 
meest in het oog springende vernieuwingen in het beleidsplan van 
het nivre. deze basiswaarden hebben een prominente plaats in de 
kwaliteits-, toelatings- als opleidingseisen van het nivre gekregen. 

Naast de opleiding “Ethiek”,welke specifi ek voor schade-experts is 
ontwikkeld, het tweejaarlijks verplichte seminar “ethisch handelen”, 
zal het nivre jaarlijks alle ingeschrevene het zogenoemde 
normenformulier ter ondertekening voorleggen. 

in het normenformulier verklaren ingeschrevenen hun werk fatsoenlijk, 
integer en respectvol uit te voeren en te zullen handelen naar eer 
en geweten. de punten die in het normenformulier zijn opgenomen 
komen samenvattend uit de gedragsregels van het nivre. 

de ingeschrevenen hebben zich altijd moeten houden aan de 
gedragsregels van het nivre, doch door de herhaling van de jaarlijkse 
ondertekening van het formulier zullen de nivre-experts weer even 
stilstaan bij hun rol en verantwoordelijkheid en het daarbij horende 
belang van integriteit en ethiek. 

op de foto ondertekenen de bestuursleden het ‘normenformulier’. 
op de voorgrond v.l.n.r. hans de hoog, voorzitter Peter van es en vice-
voorzitter jeroen Fröhlich. op de achtergrond v.l.n.r. Paul Schenk, gerrit 
Taal en penningmeester Wilco van Schijndel.
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20ste rendez-Vous    d’expertise
wederom geslaagde    happening

Dinsdag 22 april 2014 was een bijzondere dag in de 

geschiedenis van het NIVRE. In het Beatrix Theater 

in Utrecht vond de twintigste editie plaats van het 

Rendez Vous d’ Expertise, de jaarlijkse kennis- en 

ontmoetingsbijeen komst voor ingeschrevenen in het 

NIVRE-Register en de relaties uit de verzekerings-

branche. Tijdens de jubileumeditie, die als titel 

‘Veelzijdige expertise, één toekomst’ had meegekregen, 

kregen de 1.200 aanwezigen andermaal een gevarieerd 

middagprogramma voor geschoteld. Net na het 

middaguur stroomde de Utrechtse Jaarbeurs geleidelijk 

vol en vanaf 14.00 uur verdeelde de menigte zich over de 

begane grond, de eerste, tweede en zevende etage voor 

een sessie van de eigen branchegroep, waarvan elders in 

deze uitgave verslag wordt gedaan. 

Na de pauze vond in de grote, goed gevulde hoofdzaal de 

plenaire bijeenkomst plaats, waarin NIVRE-voorzitter 

Peter van Es een toespraak hield (zie volgende bladzijden) 

en nam de jonge gastspreker Alexander Klöpping, 

internetondernemer en -journalist, zijn gehoor mee  in 

de snel veranderende digitale ‘wereld’ vol mogelijkheden, 

innovaties en toepassingen op elektronisch en 

internetgebied. Het Rendez-Vous d’Expertise werd 

traditioneel afgesloten met een netwerkborrel en buffet, 

waarbij de bezoekers volop de gelegenheid hadden om 

bij te praten met collega’s en andere branchegenoten, 

bestaande contacten te onderhouden en nieuwe te leggen. 

Een mogelijkheid waarvan volop gebruik werd gemaakt. 

Het maakte de jubileumeditie van dit jaar andermaal tot 

een buitengewoon geslaagde happening.
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20ste rendez-Vous    d’expertise
wederom geslaagde    happening
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NIVRE-voorzitter Peter van Es:

“Veranderingen 
geven 

mogelijkheden 
voor 

expertisesector”

“De wereld waarin wij opereren is dynamisch. In algemene zin 
geven de veranderingen mogelijkheden voor de sector. Het einde 
van de verzorgingsstaat, de opkomst van de participatiemaat-
schap pij ontwikkelt een mondiger consument die er alle baat bij 
heeft dat op ons vakgebied de juiste deskundige wordt ingezet. 
Hierop inspelen is een van de inspirerende uitdagingen waar 
wij als sector, maar ook ieder individueel, voor staan. En dat 
geeft een extra dimensie aan ons al zo fantastische vakgebied.” 
Die woorden sprak Peter van Es, voorzitter van het Nederlands 
Instituut van Register-Experts NIVRE, tijdens het jaarlijkse Rendez-
Vous d’Expertise, dat dit jaar op 22 april jl. plaatsvond in het 
Beatrixtheater in het Jaarbeursgebouw in Utrecht.

de nivre-voorzitter stipte in zijn presentatie aan dat de 
expertisebranche wel eens betere tijden heeft doorgemaakt. 
“onze sector verkeert nog steeds in zwaar weer. om hier 
het hoofd aan te kunnen blijven bieden zijn uw eigen 
inspanningen, die van uw werkgever en de gezamenlijke 
inspanningen van de sector van het grootste belang”, zo 
hield hij zijn gehoor voor.

‘Veelzijdige expertise, één toekomst
de jubileumeditie van het rendez vous d’expertise, dat voor 
het twintigste achtereenvolgende jaar plaatsvond, stond dit 

keer in het teken van het thema ‘veelzijdige expertise, één 
toekomst’. “binnen het nivre-register hebben inmiddels 
elf vakdisciplines zich verenigd. al deze disciplines zijn 
actief in de schadeketen, vóór of na een evenement. hoewel 
al deze branches hun eigen specifi eke vraagstukken en 
mogelijkheden hebben, is ons gezamenlijk fundament het 
oplossen (of voorkomen) van de schadeproblematiek van 
partijen. Zonder hierbij de balans uit het oog te verliezen 
van de emotie van het moment en de ratio van de zakelijke 
belangen. het register heeft inmiddels, binnen de sector, 
voldoende omvang om ook voor haar externe stakeholders 
een serieuze gesprekspartner te zijn”, aldus van es.

Vernieuwingen
de nivre-voorzitter blikte terug op de vele vernieuwingen 
die het afgelopen jaar onder het huidige nivre-bestuur tot 
stand zijn gekomen. “We hebben, zoals beloofd , gekeken 
en getoetst, zowel intern als extern. begin dit jaar hebben 
wij het ‘nivre actieplan 2014-2015’ gepresenteerd. 
daarmee willen wij een aantal doelstellingen realiseren, 
waaronder opwaardering van de titel van register-expert 
en meer bekendheid genereren van het nivre bij politiek 
en belangenorganisaties. bovendien wordt hiermee meer 
uniformiteit gebracht in zowel de toelatings- en opleidings-
eisen als in het tot dusver gehanteerde systeem voor 
Permanente educatie. bovendien hebben we, ook na externe 
toetsing, de ethiek van ons vak meer expliciet opgenomen in 
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onze uitingen, zijn de gedragsregels herijkt en dienen ingeschrevenen 
in het nivre-register jaarlijks een ‘normenformulier’ te ondertekenen. 
“het doel van ethiek in ons vakgebied is immers dat het een geïntegreerd 
onderdeel van ons handelen blijft en ethiek op het netvlies blijft staan 
van een ieder die in het register staat ingeschreven”, aldus van es. 

ook heeft het nivre-bestuur gekeken naar de structuur van opleidingen 
en Pe-punten. “om de bestuurbaarheid van het register overeind 
te houden en de waarde aan buitenstaanders uit te kunnen leggen, 
is het duidelijk dat op deze onderdelen een goede structuur moet 
worden geborgd. hierover zijn met de diverse branchebesturen, soms 
pittige, gesprekken gevoerd. hierbij zijn verschillende uitgangspunten 
van belang. de eerder genoemde ethiek, maar ook communicatie en 
empathie”, aldus de nivre-voorzitter, volgens wie deskundigheid op 
het eerste gezicht een gegeven lijkt. “nadere beschouwing leert dat 
ook hier de balans gevonden moet worden tussen een niveau waarmee 
de grootste gemene deler van het werk behandeld kan worden en het 
gewenste en noodzakelijke specialistische niveau. om hier invulling 
aan te kunnen geven, wordt in de komende periode onderzocht op 
welke wijze het mogelijk is, om de wens voor specialisme en het hierbij 
horende opleidingsniveau zichtbaar te maken in het register. voor zover 
wij hier nog niet met de ingeschrevenen in gesprek zijn, zullen wij dat, 
per branche, op korte termijn gaan doen.” ●
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Alexander Klöpping geeft 
inzicht in de ‘nieuwe wereld’

Wat gaat de 
digitale 

revolutie 
betekenen?

Niet eerder stond een jonger iemand op de bühne van het Rendez 
Vous d’Expertise dan op 22 april jl. Als keynote speaker was 
dit keer gekozen voor Alexander Klöpping, een 27 jaar jonge 
internet-ondernemer en -journalist, onder meer bekend van 
zijn optredens in het TV-programma De Wereld Draait Door, 
en tevens initiatiefnemer van ‘De Universiteit van Nederland’, 
waarin hoogleraren gratis colleges geven via internet. Hij nam 
op enthousiaste en gepassioneerde wijze zijn van begin tot eind 
geboeid gehoor mee naar ‘Silicon Valley’ en de rest van de volop in 
beweging zijnde nieuwe, digitale wereld. Daarbij schetste hij een 
beeld van de digitale revolutie en wat deze zou kunnen betekenen 
voor de samenleving in het algemeen en de expertisebranche in 
het bijzonder. “Alles wordt data en elke bedrijfstak wordt op den 
duur een technologische industrie. Ook uw branche!”

klöpping is een opvallende verschijning, zowel te midden 
van het gemiddelde expertisepubliek als in relatie tot 
het traditionele sprekersgilde. gehuld in grijs shirt met 
opgestroopte mouwen, spijkerbroek en sportschoenen hield 
hij in rap tempo een presentatie waarvan zijn fascinatie 
afspatte voor gadgets, nieuwe internetontwikkelingen en 
alles wat zich in ‘Silicon valley’ afspeelt en de mensen aldaar 
bezighoudt. daarin gaf hij zijn gehoor inzicht in de snel 
veranderende ‘nieuwe wereld’ vol mogelijkheden, innovaties 
en toepassingen op korte termijn, waarbij de meeste mensen 
nu nog niet of nauwelijks stilstaan of waarvan ze überhaupt 
het bestaan nog niet afweten. 

disruptie 
hij vertelde onder meer dat in Silicon valley ‘disruptie’ het 
modewoord vormt. de gedachte om met een nieuw bedrijf 

of product traditionele, weinig innoverende markten met 
een geheel nieuwe aanpak volledig op zijn kop te willen 
zetten en omver te willen werpen. hij zette zijn verhaal 
kracht bij met een aantal sprekende voorbeelden uit 
andere bedrijfstakken, waaronder de autoverhuurmarkt en 
de taxiwereld, die momenteel concurrentie ondervinden 
van nieuwkomers als ‘car2go’ resp. ‘uber’.” klöpping gaf 
desgevraagd aan de expertise- en verzekeringsbranche niet 
goed genoeg te kennen om te kunnen aangeven wat de 
gevolgen van de digitale revolutie voor de sector kunnen 
zijn. “dat kunt u het beste zelf aan de hand van ervaringen in 
andere bedrijfstakken. al is één ding zeker en dat is dat in alle 
bedrijfstakken op de een of andere manier veranderingen 
zullen voordoen en dat elke bedrijfstak zal veranderen in een 
technologische industrie.”

Gebruik klantgegevens
verwijzend naar de recente ing-discussie over het 
gebruik van klantengegevens zei hij de boosheid van de 
rekeninghouders te kunnen begrijpen, omdat zij hierbij 
geen voordeel in het vooruitzicht werden gesteld. “Was 
dat wel het geval, dan hadden beduidend minder mensen 
hier problemen mee gehad”, aldus klöpping, die de 
discussie soms wat paradoxaal vindt. “veel mensen weten 
dat albert heijn veel data verzamelt, maar mensen worden 
vaak pas boos als ze merken wat er potentieel mee kan 
worden gedaan. bovendien laten veel mensen bewust of 
onbewust allerlei info achter door internet te gebruiken. 
aan de andere kant, gegevens verzamelen kan iedereen, 
maar het goed analyseren van data is nu nog voor slechts 
weinigen weggelegd. al zal dat snel veranderen. bedrijven 
zullen de verzamelde klantgegeven vaker en beter gaan 
gebruiken.”
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slavernij?
de slotvraag – kun je zo langzamerhand niet spreken van een vorm van 
slavernij in de relatie tussen gebruikers en bedrijven als google etc. 
vanwege de afhankelijkheid van de geboden informatie en systemen?” – 
opvallend genoeg gesteld door een van de oudste bezoekers, voormalig 
register-expert dik de jongh, zorgde voor een interessant antwoord. 
klöpping erkende dat de machtsverhoudingen zich naar een ‘enge’ kant 
ontwikkelen, dat de aanbieders meer ‘macht’ hebben over gebruikers 
dan aanvankelijk werd gedacht en wenselijk is en dat laatstgenoemde 
groep daardoor te afhankelijk wordt van de aanbieders. “op dat punt 
kan gesteld worden dat de markt gefaald heeft door niet met voldoende 
adequate tegenhangers en alternatieven te komen.” het is volgens hem 
ook een probleem dat door de markt zelf moet worden verholpen. “dit 
is niet iets wat door de politiek kan worden opgelost.”

passie
in het slotwoord stelde vice-voorzitter jeroen Fröhlich, die volgens 
planning in november voor twee jaar de voorzittershamer zal overnemen 
van Peter van es, dat de expertisebranche redelijk eenvoudig door 

de ontwikkelingen van de afgelopen decennia is heengekomen. hij 
benadrukte dat ook voor deze sector nieuwe concurrenten op de loer 
liggen, dat de uitdagers van vandaag de gevestigde orde van morgen 
kunnen zijn en dat er altijd een kans bestaat door anderen te worden 
ingehaald door de ander. “als we daarop niet alert zijn en op inspelen, 
dan kunnen we zware tijden tegemoet gaat. er is geen toekomstal voor 
de degenen die alleen vasthouden aan het verleden”, aldus Fröhlich, 
volgens wie het de uitdaging is daarmee om te gaan. 

desalniettemin zei hij de toekomst voor de schade-expertisebranche 
positief tegemoet te zien. als voorwaarde voor succes noemde hij dat 
experts hun werk vol passie en gedrevenheid moeten blijven uitvoeren 
en zullen moeten blijven vernieuwen. “Wat er ook verandert, er zullen 
in de wereld altijd schades, rampen en calamiteiten blijven voldoen. 
en daarmee blijft er behoefte bij zowel gedupeerden als verzekeraars 
en andere opdrachtgevers aan professionals die hen bij ellende en 
rampspoed van dienst kunnen zijn en met raad en daad terzijde kunnen 
staan. Ten derde werkt in ons voordeel dat ook in de wirwar aan data en 
systemen de menselijke kant de boventoon zal blijven voeren.” ●
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branchegroepen organiseerden 
zeven lezingbijeenkomsten

Als er bij één programma-onderdeel het centrale thema van de 
20ste editie van het Rendez-Vous d’ Expertise 2014 – ‘Veelzijdige 
expertise, één toekomst’ – tot uiting kwam, dan was het wel 
tijdens de zeven branchelezingen die voorafgaande aan het 
plenaire programma door de verschillende branchegroepen 
werden georganiseerd. Daarbij passeerde een breed scala aan 
verschillende onderwerpen de revue: van de toekomst van de 
geschreven taal (ATV en Agrarisch) tot de veranderende rol van de 
autoschade-expert in 2020 (Motorvoertuigen), van aardbevingen 
(Brand en Opname) en zeeroverij (Scheepvaart en Techniek) tot 
transparante letselschadeberekening (Personenschade) en van 
fraude (Toedrachtsonderzoek) tot weegsystemen (Transport/
Goederen). Op de volgende pagina’s een samenvatting van de 
verschillende sessies.

Branchegroep Motorvoertuigen:
de toekomst van 

de autoschade-expert

het vak van schade-expert in de automotive sector verandert meer en 
meer in de richting van servicemanager, waarbij de vakinhoudelijke kennis 
weliswaar een belangrijk aspect blijft, maar de factor communicatie 
aan belang wint. dat zei Piet van vugt, ceo bij Pink elephant, tegen de 
ingeschrevenen van de branchegroep motorvoertuigen tijdens zijn 
inleiding met als titel ‘Schademanagement 2020’. 
 
aan de hand van de revolutionaire technologische ontwikkelingen – ‘the 
planet of the apps’ – liet hij zien hoe de samenleving verandert en daarmee 
ook vrijwel alle bedrijfstakken. “elk bedrijf wordt een technologiebedrijf”, 
aldus van vugt, die als keytrends voor de verzekeringsbranche ziet: klant is 
koning, concentratie adviseurs, consolidatie verzekeraars, verschuivingen 
in waardeketen, nieuwe toetreders en businessmodellen, excellence in 
claimsmanagement en het einde van het verzekeringsgerichte denken. 
“een van de gevolgen is dat het voor verzekeraars steeds moeilijker 
wordt om zich nog ‘aan de voorkant’ te kunnen onderscheiden van de 
concurrentie. dat maakt de perfomance bij schade des te belangrijker. in 
het huidige digitale tijdperk is dat vaak nog het enige moment waar de 
klant nog met een mens contact heeft: de schade-expert.”
 
als belangrijkste aandachtspunten voor de schadespecialist noemde van 
Vugt onder meer een eff ectieve schadeafwikkeling en fraudemanagement, 
alles in één keer doen, fl exibiliteit en wendbaarheid in systemen, het 
verbeteren van klantservices, overdracht van kennis binnen de organisatie/
afdelingen en people management. gevraagd naar wat hij schade-experts 
mee zou willen geven, zei hij: “verzet je niet tegen trends maar ga mee 
met veranderingen, ken je klant en stem daar je dienstverlening op af. 
een leasebedrijf vraagt een andere (meer zakelijke) benadering dan de 
particulier die jarenlang heeft gespaard voor zijn droomauto en bij wie 
persoonlijke aandacht en empathie belangrijk is. hoe de toekomst er ook 
gaat uitzien, het blijft mensenwerk met een smile die het verschil maakt.”
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Branchegroep ATV en Agrarisch
Heeft geschreven taal 

nog toekomst?

Branchegroep Scheepvaart en Techniek
Zeeroverij, een 

onuitroeibaar kwaad?

Wat betekent het leven in de huidige ‘beeldcultuur’ voor de zakelijke 
communicatie? dat was de centrale vraag in de presentatie die mevr. 
drs. gea Wisse (Taalcentrum-vu) hield voor de branchegroep aTv en 
agrarisch met als titel ‘heeft geschreven taal nog toekomst?’ volgens 
haar verandert de manier waarop mensen met elkaar communiceren, 
dominert de beeldcultuur, vertonen lezers ‘zapgedrag’ en verloopt 
schriftelijke communicatie steeds sneller. hoe speel je daarop in bij 
je zakelijk communicatie en communiceer je helder en effectief met 
je doelgroepen?

Zij noemde vijf voorwaarden voor heldere communicatie: schrijf 
piramidaal modern/eigentijds, begrijpelijk, persoonlijk en foutloos. 
“de lezer verwacht dat het belangrijkste aan het begin van de tekst 
staat. bedenk eerst wat het belangrijkste is voor je lezer (aanleiding 
en kern), geef daarna de uitleg die de lezer nodig heeft om te 
begrijpen hoe je tot dat kernpunt gekomen bent (achtergrond/uitleg) 
en herhaal tot slot je kernboodschap en service.” Zij adviseerde 
verder eigentijdse woorden te gebruiken en woorden als partieel, 
alsmede, omtrent, hoogachtend, inzake en ten tijde van te vermijden 
en te vervangen door gedeeltelijk, en, over, met vriendelijke groet, 
al en tijdens.

ook pleitte gea Wisse ervoor clichés te vermijden en het taal-
gebruik zo begrijpelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Zo zou 
volgens haar de zin ‘Op basis van de ons thans bekende gegevens 
zal, zonder uw andersluidende instructies, bij het begroten van de 
opstalschade worden uitgegaan van de herbouwwaarde’ beter 
vervangen kunnen worden door: ‘Ik zal de opstalschade begroten op 
basis van de herbouwwaarde. Daarbij baseer ik me op de gegevens 
die ons nu bekend zijn. Als u een ander voorstel hebt, dan hoor ik het 
graag’.” Tot slot wees zij op het belang van foutloos taalgebruik. 
“bijna driekwart van de hoogopgeleiden in ons land twijfelt een 
zakelijke relatie aan te gaan met personen of bedrijven die taal- en 
schrijffouten maken.” 

“Zeeroverij is van alle tijden en zal ook in de toekomst altijd wel ergens 
opdoemen. Toch zijn er voldoende mogelijkheden, vooral met duurzame 
technische hulpmiddelen, om het probleem te bestrijden.” dat stelde 
henri l’honoré naber, die onder de naam Safer Seas consultancy 
als consultant op dit gebied werkzaam is, in zijn presentatie voor de 
ingeschrevenen van de branchegroep Scheepvaart en Techniek. “een 
ideale beveiliging is er één die overal in de wereld toepasbaar is, niet 
confl icterend is met lokale en internationale wetgeving, de-escalerend 
werkt, betaalbaar is voor reders en werkbaar aan boord.” 

met als titel ‘Zeeroverij, een onuitroeibaar kwaad?’ belichtte hij alle 
aspecten van zeeroverij, de verschillende vormen ervan – ordinaire 
diefstal, gewelddadige overvallen tot kaping met losgeld – en waar 
deze vorm van criminaliteit voorkomt in de wereld. hij sprak in dit 
verband van een ‘waterbed-eff ect’. “Van oudsher komt deze vorm van 
criminaliteit voor in het gebied rond de evenaar – van Zuid-amerika, 
via midden-afrika tot de wateren rond indonesië. in het eerstgenoemde 
gebied is het al enige tijd redelijk rustig. Was piraterij acht jaar geleden 
nog een groot probleem in de golf van aden en de noord-indische 
oceaan, inmiddels ligt het zwaartepunt in West-afrika (golf van guinee, 
nigeria) en rond indonesië en de Filipijnen. “elke vorm vraagt een 
andere aanpak.” 

hij stond kort stil bij mogelijkheden om schepen en bemanning te 
beschermen, variërend van detectie op afstand, vermijden (bijv. door 
om de piraten heen te varen), ontmoedigen (laser, geluidskanon), 
anti-boarding-maatregelen (bijvoorbeeld met prikkeldraad of met 
een zogeheten ‘P-trap’, die in de schroef van het piratenschip kunnen 
komen) en de aanwezigheid van militairen of particuliere beveiligers 
aan boord. “de huidige politieke discussie hieromtrent en de aanpak 
lijken nog steeds geënt op Somalië, terwijl nu de grootste problemen 
elders liggen (West-afrika en indonesië). bovendien zijn in die 
kuststaten particuliere beveiligers aan boord verboden, tenzij ze uit het 
betreff ende land komen. Daar hebben reders weinig vertrouwen in.”
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Branchegroepen Brand en 
(bouwkundige) Opname

aardbevingen, oorzaken 
en gevolgen

Branchegroep Personenschade
de noodzaak van een 
transparante letsel-
schadeberekening

Wat is een aardbeving? Waar komen ze voor en waardoor worden 
ze veroorzaakt? Wat is de schade die daarbij direct of indirect 
(bijvoorbeeld tsunami) kan worden aangericht? Tot hoever terug 
in de tijd kunnen aardbevingen worden getraceerd en in hoeverre 
zijn ze te voorspellen? het zijn de vragen waarop dr. bernard dost, 
hoofd afdeling Seismologie bij het knmi, het antwoord gaf in zijn 
lezing voor de ingeschrevenen van de branchegroepen brand en 
(bouwkundige) opname, met als titel ‘aardbevingen; oorzaak en 
gevolgen.’ 

hij begon met een definitie: ‘...Een aardbeving is een plotselinge 
verschuiving in de ondergrond, meestal langs een bestaande breuk. 
De vrijgekomen energie plant zich voort door de aarde en is aan 
het oppervlak te voelen als een trilling van de grond...’ vervolgens 
lichtte hij aan de hand van enkele voorbeelden en schematische 
voorstellingen de verschillende aardverschuivingsvormen toe, 
hoe ze kunnen ontstaan en wat er precies gebeurt bij zowel een 
aardbeving op land als op zee (tsunami). gelardeerd met sprekende 
beelden belichtte hij de vaak ingrijpende financiële en materiële 
gevolgen voor gedupeerden. via statistieken toonde hij aan dat, 
hoewel het aantal calamiteiten van jaar tot jaar kan verschillen, er de 
afgelopen decennia gemiddeld sprake is van een forse geleidelijke 
toename van zowel de economische als verzekerde schade door 
aardbevingen.

daarbij stond hij ook stil bij de seismische activiteit in nederland, 
waarbij hij onderscheid maakte tussen natuurlijke aardbevingen in 
het zuiden (bijvoorbeeld roermond in 1992) en de door gasboringen 
geïnduceerde bevingen in groningen, een gebied dat voorheen als 
a-seismisch kon worden bestempeld. Sinds 1986 zijn er maar liefst 
1.037 bevingen geregistreerd met een kracht van variërend - 0,8 tot 
3,6. “de toename van de seismiciteit valt aantoonbaar samen met 
een toename in productie”, aldus dost, volgens wie elk type schade 
anders is en aardbevingen niet te voorspellen blijven.

de beide rekenkundige experts erik-jan bakker (het rekenbureau) 
en hans Tiemersma (cunningham lindsey) hielden bij de branche-
groep Personenschade een inleiding over ‘Transparante letsel-
schadeberekening’. daarbij gingen zij onder meer in op het belang van 
transparantie. “de letselschadeberekening moet zichtbaar, duidelijk, 
begrijpelijk, open en toegankelijk zijn. omdat de bepaling van de 
schade complex is en het (fi nanciële) belang voor betrokkenen groot, 
is het noodzaak dat alle betrokken partijen de schadeberekening 
begrijpen. dat vergroot de kans op het gewenste resultaat: een voor alle 
partijen aanvaardbare berekening”, aldus de beide inleiders, volgens 
wie neutraliteit, onafhankelijke positie rekenkundige en openheid 
van werkwijze randvoorwaarden zijn om de gewenste transparantie 
te bereiken. “de rekenkundige bepaalt de actuariële schade op basis 
van de door partijen gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten en 
informeert hen gelijktijdig over de voortgang.”

verder belichtten bakker en Tiemersma de eisen die aan de toelichtende 
rapportage en de technische berekening van de schade gesteld dienen 
te worden. “het is zaak een letselschaderekening te vervaardigen die 
voor iedereen begrijpelijk is.” hiertoe moet op heldere en controleerbare 
wijze af te leiden zijn hoe bedragen tot stand zijn gekomen en de manier 
van rekenen en uitkomsten duidelijk worden toegelicht. “daarnaast 
dienen eventuele door de rekenkundige geconstateerde moeilijkheden 
op heldere manier worden besproken en moet er gebruik worden 
gemaakt van algemeen geaccepteerde rekensoftware die alle fi scale en 
overige wet- en regelgeving correct toepast”, aldus de beide inleiders, 
die hun presentatie aan het slot als volgt samenvatten: “Zeg wat je doet 
en doe wat je zegt, maak de rapportage zo dik als nodig en zo dun als 
mogelijk en stel je bekritiseerbaar op.”
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Branchegroep Toedrachtsonderzoek
Verborgen zwaailichten 

bij fraude

Branchegroep Transport/Goederen
Weegsystemen bij het 
transport over de weg

‘verborgen zwaailichten 
in de administratie en 
bedrijfsorganisatie 
bij fraude’. dat was 
de intrigerende titel 
van de inleiding die 
registeraccountant 
anko van ek ra (PkF 
Wallast) hield voor 
de ingeschreven 
toedrachtsonderzoekers 
in het nivre-register. 
daarin ging hij nader 
in op de rol van de 
accountant en de 
geldende accountantsregels met betrekking tot fraude, zoals de 
te hanteren meldingsplichten en het onderkennen van risico’s op 
fraude. 
 
centraal in zijn verhaal stond de zogeheten fraudedriehoek. 
“bij schade is er bijna altijd sprake van gelegenheid voor fraude, 
motivatie (verleiding voor vergoeding in geld en financiële druk) 
en/of rationalisatie (kosten baten-analyse, ‘iedereen doet het’). 
vervolgens deelde hij met zijn aandachtige gehoor een groot 
aantal ‘zwaailichten’, mogelijke fraude-indicatoren die accountants, 
experts en onderzoekers bij hun werk kunnen tegenkomen. “bij 
de verzekering zijn dat onder meer recente poliswijzigingen (net 
afgesloten, uitbreiding dekking, verhoging schadebedrag, omzetting 
naar nieuwwaarddekking of recent contact over polisvoorwaarden. 
‘Zwaailichten’ bij het bedrijf zijn onder andere een minder resultaat 
en cashflowontwikkeling, financiering met veel vreemd vermogen 
en een grote (externe) druk om aan de bedrijfsdoelen te voldoen.”

Fraude-indicatoren bij schade aan bedrijfsmiddelen zijn volgens 
van ek wanneer de verzekerde te koop staat, er sprake is van 
achterstallig onderhoud en er lang geen investeringen zijn gedaan. 
“bij schade aan de voorraad zijn de ‘zwaailichten’ bijvoorbeeld een 
hoge(re) of veel incourante voorraad, veel seizoens- of beperkt 
houdbare artikelen en een lage orderportefeuille. en met betrekking 
tot de bedrijfsorganisatie is extra alertheid geboden wanneer alles 
via één contactpersoon loopt, er geen of beperkte functiescheiding 
of betrokkenheid van derden is en/of er sprake is van ouderwetse 
iT en achterstanden in de verwerking”, aldus van ek, die vervolgens 
uitgebreid stilstond bij de ‘zwaailichten’ in de administratie, 
waaronder tal van financiële gegevens, waaronder de onderlinge 
verbanden van bedrijfsmiddelen en voorraden, creditnota’s, 
boekingen via ongebruikelijke dagboeken en rare nota’s. “elke 
schade is aanleiding voor fraude en ‘zwaailichten zijn vooral te 
vinden in de bedrijfsorganisatie en de administratie. daarbij is 
gezond boerenverstand onmisbaar.”

‘Weeg ter voorkoming & opsporing’ was de titel van de uiteenzetting 
van arjan van de Wiel, commercieel directeur bij infotech logistics. bij 
het transport over de weg worden weegsystemen gebruikt, zoals een 
weegbrug voor bulkgoederen en plateauschalen en weegsystemen 
op heftrucks en palletwagens. redenen om te wegen zijn controle 
ter voorkoming of opsporing van fraude, als basis voor de facturatie 
en het voorkomen van overbeladen voertuigen. met dit laatste wordt 
beoogd zowel de kans op beschadiging aan wegen als aan kostbare 
vrachtwagens te reduceren en zware ongevallen te voorkomen.

van de Wiel wees, gelardeerd met diverse voorbeelden, zijn gehoor 
op het belang van een degelijke controle ter voorkoming en opsporing 
van fraude en op de juiste positie van de vrachtwagen bij de weging. 
daarbij gaf hij enkele praktische tips over het gebruik van camera’s. 
“koppel ze aan de weegsoftware en richt ze op de cabine, kenteken of 
bovenop de lading”, aldus de gastspreker, die ook dit advies illustreerde 
met verduidelijkend beeldmateriaal. “indien dat praktisch mogelijk is, 
weeg alles en elk voertuig en gebruik slagbomen die pas openen nadat 
de weging succesvol is verlopen.”

van de Wiel bestempelde de zogeheten ‘nulstel-toets’ van de indicator 
van een weegsysteem als fraudegevoelig. “een ijkwaardig weegsysteem 
mag 2% ‘nullen’ wat in geval van een 60 ton weegbrug een gewicht 
van 1.200 kg is. Zorg ervoor dat de indicator achter slot en grendel 
staat en los het in de software op. Waak ervoor dat de weegbrug tussen 
twee wegingen op ‘nul’ is geweest, hanteer authorisatieniveaus voor 
gebruikers ter voorkoming van het handmatig invoeren van gewicht en 
implementeer een audit-rapport.”

Ten slotte wees van de Wiel nog op koppeling van meetapparatuur 
voor het meten van kwaliteit van bijvoorbeeld graan/mais/et cetera 
geadviseerd werd om deze zoveel mogelijk te koppelen, om fraude of 
goed bedoelde fouten tijdens handmatige invoer te voorkomen. ●
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branchegroep Transport/Goederen:       
het belang van (permanente) educatie

Een gesprek met het zevenkoppige branchebestuur van de 
branche groep Transport/Goederen is er vooral één over het belang 
en de noodzaak voor Register-Experts van vakkennis, een goede 
opleiding en permanente educatie. “Dat is dé manier om als 
Register-Expert je vakkennis en kwaliteit up-to-date te houden 
en zo meerwaarde te kunnen bieden aan opdrachtgevers en 
gedupeerden”, aldus de zeven, bij wie dit onderwerp boven aan de 
agenda van elke vergadering staat. 

het bestuur van de branchegroep Transport/goederen 
bestaat uit zeven personen. naast voorzitter Wieger hamer (j. 
hamer & h. van hussen) zijn dat Walter dekkers (van ameyde 
marine), johan huitsing (dekra experts), kees groenendijk 
jr. (expertisebureau groenendijk), leen moret (evh Surveys 
international) en marc Schuling (crawford & company). harm 
de haan (voorheen bmT de beer) is als adviseur aan het 
branchebestuur verbonden.

Voor elk wat wils 
Zoals reeds aangegeven in het intro, vormen opleidingen 
en Pe vaste agendapunten op de vergaderingen van de 
branchegroep Transport/goederen. voorzitter hamer: “ons 
streven is er op gericht dat ingeschrevenen in ons register 
in principe kunnen voldoen aan de gestelde Pe-eisen door 
alle door ons georganiseerde seminars, workshops en 
bedrijfsbezoeken bij te wonen. juist vanwege de enorme 
diversiteit aan specialismen binnen onze branchegroep, 
waaronder onder meer weg-, zee- en luchtvervoer, aanspra-

kelijkheid, commodities, containers en vloeibare lading et 
cetera, is het telkens weer een enorme uitdaging om een 
programma te bieden dat voor elk wat wils bevat.” volgens 
dekkers en groenendijk hebben de bijeenkomsten naast 
de kenniscomponent een belangrijke sociale functie. “het 
expertisemetier is een vak van ‘eenlingen’. daarom is het zo 
nuttig om geregeld collega’s in een informele, ongedwongen 
sfeer te kunnen treff en en te spreken over wat je in de 
praktijk van alledag zoal tegenkomt. van die uitwisseling 
van ervaringen steek je minstens net zoveel op als van een 
inleiding van een deskundige.”
 
in 2012 was de uitgebreide, zeker als ‘zwaar en pittig’ 
te bestempelen brancheopleiding van het International 
Institute of Marine Surveying (iimS) hét hot topic op de 
bestuursvergaderingen. in samenwerking met iimS heeft 
het branchebestuur de voormalige cursus voor de 
bovenbouwopleiding nieuwe invulling gegeven met meer 
aansluitende modules, iets wat vanwege de veranderde 
tijden en marktomstandigheden ook wenselijk was. “een 
tijdrovend karwei, niet in de laatste plaats omdat de nieuwe, 
van origine britse opleiding moest worden ‘vertaald’ naar 
onze markt en in overeenstemming worden gebracht met 
het op zich hoge nivre-kwaliteitsniveau”, verklaart moret. 
“behalve aan de nivre-eisen moest de opleiding bovendien 
naadloos aansluiten op de wensen vanuit de markt”, vult 
groenendijk aan. volgens hem is de brancheopleiding in de 
loop van 2012 herzien en bestaat deze uit twee verplichte 
core modules – Core Unit 1 An Introduction to Marine Surveying 
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Profession en Core Unit 4 An Introduction to Report Writing for Marine 
Surveyors – en zes modules naar keuze uit groep a Cargo Surveying 
Endorsement units.

seminars en andere kennisbijeenkomsten 
vorig jaar hebben vier kennis- en ontmoetingsbijeenkomsten 
plaatsgevonden. vanwege het grote succes en de positieve reacties 
van de deelnemers aan de eerste bijeenkomst werd in maart 
andermaal een bezoek gebracht aan het noorse bedrijf Frank 
mohn nederland in Spijkenisse, dat allerlei soorten (hydraulische) 
Framo-pompen produceert, installeert en onderhoudt, die ingezet 
worden voor diverse soorten verpompbare ladingen aan boord van 
zeeschepen (waaronder chemicaliën, eetbare oliën, ballastwater, 
bunkers et cetera). een maand later stond de eerste editie van het 
expertisecafé op het programma. daarbij verzorgde michael van der 
vlist, Manager Business Development van laura metaal in kerkrade, 
een presentatie over ‘beitsen en oliën van staalplaten’ ter voorkoming 
van oxidatie en total loss. 

voor de zomer organiseerde de douane in de rotterdamse haven 
een seminar over het toezicht op al het grens overschrijdende 
goederenverkeer, waarbij onder meer een bezoek werd gebracht aan 
de containerscan en containerloods (inclusief uitleg gasmeting) op 
de maasvlakte. 

het hoogtepunt van het Pe- en opleidingenprogramma vormde 
echter het tweejaarlijkse marktevenement in november 2013. 
meer dan tachtig transportspecialisten bij verzekeraars, makelaars, 
advocaten, (verzekerde) bedrijven en een dertigtal register-
experts, kregen al varend door de rotterdamse haven een 
uitgebreid en interessant lezingenprogramma voorgeschoteld 
rondom de op- en overslag van bulk vloeistoff en met als ‘slagroom 
op de taart’ bovendien een leerzame excursie per bus over 
het bedrijfsterrein van op- en overslagbedrijf vopak in euro -
poort. het is niet alleen ontzettend belangrijk dat professionals 
werkzaam in diverse geledingen binnen de transportsector gedurende 
een dergelijke bijeenkomst kennis kunnen opdoen, maar bovenal dat 
zij elkaar kunnen ontmoeten, leren kennen dan wel bij kunnen praten 
over zaken die hen in de dagelijkse praktijk bezighouden. kortom, een 
zeer geslaagde dag.

ook dit jaar hebben de transportgoederenexperts binnen het nivre 
een interessante bijeenkomst achter de rug. in het verlengde van het 
nieuwe nivre-beleid stond de tweede editie van het expertisecafé, 
die eind januari plaatsvond bij dylans in rotterdam, in het teken van 
een boeiende, interactieve gedachtewisseling over zaken als ethiek 
en integriteit, professionaliteit, communicatie en collegialiteit. de 
discussie werd geleid door voormalig register-expert en bestuurslid 
dik de jongh (binnendijk bree) en aan de hand van een aantal stellingen 
over genoemde thema’s werd door zowel een panel als de aanwezige 
register-experts volop met elkaar gediscussieerd. het panel bestond 
uit Walter dekkers (van ameyde marine), harm de haan (hamex 90), 
bart hoogstad (crawford & company) en casper Post (hamer & van 
hussen).” een nuttige bijeenkomst die het onderling begrip over de 
rol van experts die voor verschillende partijen worden ingeschakeld, 
danig heeft verhoogd”, concludeert organisator marc Schuling, die 
aandacht voor de vergrijzende beroepsgroep en daarmee voor meer 

instroom van jonge experts een ander belangrijk agendapunt noemt. 
“ons vak spreekt onvoldoende tot de verbeelding.” de haan deelt 
die mening. “buiten de verzekeringsbranche is ons vak onvoldoende 
bekend. We moeten ons vak nadrukkelijker naar buiten toe profi leren.” 
ook huitsing is dat volmondig met hem eens. “We hebben een prachtig 
vak met interessante schades en volop afwisseling. “een knelpunt vormt 
echter het feit dat wij geen ‘nine to fi ve-job’ hebben. er zitten geregeld 
lange werkdagen bij en je kunt veel van huis zijn. dat is iets wat lang niet 
iedereen binnen de huidige generatie aanspreekt.”

stabiele markt
Transport lijkt bij uitstek een segment dat sterk afhankelijk is 
van de economische omstandigheden. ondanks de crisis spreken 
dekkers, groenendijk en moret van ‘een jarenlange stabiele markt’. “er is 
geen sprake van een groeimarkt, maar zeker ook niet van een krimpende 
markt”, benadrukt laatstgenoemde, volgens wie de verzekeringsmarkt 
echter wel veranderd is. hij krijgt daarbij bijval van de anderen. “mede 
door de hogere eigen risico’s krijgen we minder kleine schades en relatief 
meer grote schades”, stelt huitsing. “de opdrachten worden mede 
daardoor gemiddeld ook complexer”, vult Schuling aan. groenendijk wijst 
op de gevolgen voor de opleiding van nieuwe experts. “kleine schades 
zijn bij uitstek geschikt om de kneepjes van het vak te leren.” hamer 
noemt als andere trend dat opdrachtgevers uit kostenoverwegingen 
selectiever te werk gaan bij buitenlandse opdrachten. “We worden wat 
meer dan voorheen gevraagd om buitenlandse schades vanuit nederland 
te regelen, met behulp van lokale experts. bovendien ben ik van mening 
dat verzekeraars in het algemeen wat kritischer naar schadeclaims kijken 
dan pakweg tien jaar geleden.” 

hoewel eenieder beseft dat de markt er niet eenvoudiger op wordt, 
zijn de zeven positief gestemd over de toekomst van de transport-
goederenexperts. Zo lang er handel wordt bedreven en goederen ‘van 
a naar b’ worden vervoerd, zullen er schades blijven voordoen en zal 
er dus werk blijven voor de schade-expert. ook over de voorwaarden 
voor succes zijn de zeven unaniem: kennis van zaken, kwaliteit en 
meerwaarde bieden. ●

in memoriam Kees Groenendijk jr.

op dinsdag 29 april jl. bereikte ons het droevige bericht dat  die 
ochtend  geheel onverwachts kees groenendijk jr. is overleden 
op de veel te vroege leeftijd van  58 jaar. kees was op geheel 
eigen wijze decennialang werkzaam als transportgoederenexpert 
en meewerkend eigenaar van expertisebureau groenendijk in 
rotterdam. hij was zeer betrokken bij het transport(expertisevak 
en maakte vele jaren deel uit van het branchebestuur Transport/
goederen. daarin hebben we hem leren kennen als een opgewekte 
persoonlijkheid, die vol enthousiasme en bevlogenheid  zijn 
vak beleefde, het expertisemetier graag verder naar buiten toe 
wilde uitdragen. hij was een man die veel waarde  hechte aan 
collegialiteit en met zijn droge humor kon hij als geen ander 
spanningen wegnemen.  
Zijn overlijden is dan ook niet alleen een groot verlies voor zijn 
naasten maar ook voor onze gehele bedrijfstak.  Wij zullen zijn 
opgewektheid, humor en gedrevenheid dan ook missen.

Wij wensen zijn, vrouw, kind(eren), ouders en andere verwante 
dierbaren kracht toe dit verlies te dragen.
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praktische nascholing 
schadeherstel zwaar materieel 

en techniek
Onlangs organiseerde de Commissie Permanente Educatie van het 
branchebestuur Motorvoertuigen de cursus ‘Praktische nascholing 
schadeherstel zwaar materieel en techniek’ bij MAX-Repair. Het 
doel: schade-experts op de hoogte stellen van nieuwe technieken 
en ze zelf laten ervaren wat er nodig is om schade kundig en 
eff ectief te herstellen.

het is druk bij maX-repair. alle stoelen, die voor de 
gelegenheid in een enorme spuitcabine zijn geplaatst, zijn 
bezet. na een woord van welkom door directeur allard Pit en 
een korte uitleg over het maX-repair-netwerk en de maX-
repair academy door accountmanager bernard van der vegt, 
worden de groepen ingedeeld en kan er begonnen worden 
aan de vijf afzonderlijke workshops. onze groep begint 
aan het onderdeel ‘spuiten’. vijf man worstelen zich in een 
wegwerpoverall, masker, handschoenen en plastic sloff en. In 
de spuitcabine hangt een portier van een bestelauto in een 
standaard en een paar meter verder hangt de bumper van 
een vrachtwagen, klaar om gespoten te worden. 

Het lijkt makkelijk
het lijkt zo makkelijk: even een paar keer vlot van links 
naar rechts, niet te lang op één plek blijven en je baantjes 
niet te breed maken. maar net als je denkt dat je fraai werk 
hebt afgeleverd, zie je dat je met de slang je spuitwerk hebt 
geraakt. Wat nu? john Starink van maX-repair legt uit: “als 
je niet al te onhandig bent, kan ik je binnen een week leren 
hoe je een complete carrosserie spuit. maar dat is maar een 

heel klein onderdeel van het werk. een goede spuiter kan 
namelijk problemen oplossen. in dit geval zou je heel snel je 
verf sterk kunnen verdunnen en je laklaag er eigenlijk weer 
afspuiten met verdunner. Vervolgens laat je het er zo afl open, 
bakje er onder, even een vinger langs de rand halen en hop, 
je kunt weer verder.”

marcel Zuidgeest, eigenaar van ZTa expertise, die 
namens de commissie Pe voor het aandachtsgebied 
Zwaar materieel en Techniek deze nascholingsdag heeft 
georganiseerd, neemt ook de spuit ter hand. “het lijkt zo 
simpel, maar als je het probeert, merk je eigenlijk pas hoe 
moeilijk het is.” adriaan Fellinger, werkzaam voor aegon, 
merkt op dat het werk ook fysiek behoorlijk zwaar is. “nu 
hebben we alleen een portier dat op werkhoogte in een 
standaard hangt, maar bij het echte werk moet je ook nog 
eens constant door je knieën. en na een paar minuten 
begin je al te merken dat die spuit best zwaar is.” Starink: 
“in een fabriek worden carrosserieën met robots gespoten 
en zijn alle variabelen onder controle: luchtdruk, relatieve 
vochtigheid, viscositeit van de lak, echt alles. hier in de 
spuitcabine variëren de omstandigheden. een goede 
spuiter kan rekening houden met die variaties en een 
goed resultaat afl everen.”

Workshop schooperen
voor een perfect eindresultaat is een goede voorbewerking 
noodzakelijk. We vervolgen onze weg naar een tweetal 
andere werkplaatsen waar we gaan gritstralen en schooperen. 
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na een korte uitleg over de verschillende soorten grit, krijgen 
de deelnemers de gelegenheid om de kracht achter het 
stralen te kunnen ervaren. een paar op elkaar gestapelde 
blikken doen vandaag dienst als nep-carosserie (of chassis, 
want die worden uiteraard veel vaker gestraald) en met twee 
verschillende soorten grit mogen de blikken omver worden 
geblazen. de kracht op de nozzle is verbazingwekkend groot. 
Om de straal de juiste kant op te krijgen, moet er fl ink kracht 
worden uitgeoefend. de meeste schade-experts hebben de 
techniek al wel eens geprobeerd. 

voor het schooperen gaat dat echter niet op: deze techniek 
begint de laatste tijd weer wat in populariteit te winnen, 
nadat lang werd gedacht dat het, in verhouding tot stralen, 
veel duurder is. Starink legt uit: “het lijkt duurder, maar je 
maakt per uur veel meer meters dan met schuren. bovendien 

is schooperen een stuk duurzamer. Zo’n chassis kan er zo 
weer twintig tot vijfentwintig jaar tegenaan.” jelle langeraap 
van rijswijk expertise vindt dat schooperen wel wat: “goed 
dat ik het nu weer even weet”, zegt hij. “Stralen is inderdaad 
vaak maar een tijdelijke oplossing.”

rolmaat en touwtje
de overalls mogen uit, want nu komen er workshops zonder 
verf en stof. cor john Snijder legt uit hoe hij een chassis 
uitlijnt. “Vaak beseff en de experts niet hoeveel tijd dit 
eigenlijk kost. even een rapportje maken is er niet bij. goed 
uitlijnen kost gewoon tijd.”

Snijder demonstreert de opstelling die hij gebruikt om de 
uitlijning te controleren. met behulp van een paar richtstaven, 
camera’s en een laptop kan het chassis worden geïnspecteerd 
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om vervolgens middels het chassis meetrapport van maX-
repair te worden beoordeeld. “dat is natuurlijk mooi dat je 
dat hier kunt doen”, merkt schade-expert Theo dijkman op, 
“maar wij moeten vaak langs de weg kunnen vaststellen of 
het chassis nog goed genoeg is om mee door te rijden. heb je 
daar ook wat voor?” hoewel Snijder in eerste instantie vindt 
dat alleen deze opstelling een doorslaggevend advies kan 
opleveren, valt er bij een oplegger met een vaste as nog wel 
wat in het veld te meten. 

rijdende richter
We blijven nog even bij het chassis, want luut van ‘t hof geeft 
een workshop mobiel chassis richten, ook wel ‘de rijdende 
richter’ genaamd. dankzij dit ingenieuze concept kan bij 
elke schadeherstelvestiging van maX-repair een vervormd 
chassis worden rechtgezet. de bokken en toebehoren zijn 
mobiel en worden verankerd met kettingen in potten in de 
vloer. “een van de grootste misverstanden bij het richten van 
een chassis is dat je met kracht het chassis de verkeerde kant 
op moet buigen om het weer recht te krijgen”, vertelt van ‘t 
hof. “je hebt al een zwakke plek in je chassis en dan maak 
je er dus nog een bij om een optisch recht chassis te krijgen. 
maar het resultaat is een zwabberbak. niet doen dus!” 

om te beginnen mogen de experts zelf een chassis krom 
buigen. En dan blijkt ook meteen weer de enorme fl exibiliteit 
van een chassis. Zelfs als het onderstel onder druk zo krom 
staat als een hoepel, veert het weer bijna in oorspronkelijke 
vorm terug, zodra de kracht er vanaf wordt gehaald. er klinkt 
een opgewonden geroezemoes in de werkplaats. van ‘t hof 
weet de deelnemers te enthousiasmeren en niet veel later 
worden de mouwen opgestroopt en staat de een na de ander 
te buigen en te verwarmen. Want zo moet het dus wel: de 
zwakke plek opsporen, verwarmen met inductie, en het 
chassis onder spanning weer laten terugkomen.

Trekkerdakjes
na een groepsfoto en een snelle hap is het tijd voor de 
laatste workshop: kunststof en polyester repareren. op 
vakkundige wijze laten maX-repair experts Patrick mulder 
en arie geerts zien hoe bumpers, die eigenlijk lijken 
afgeschreven, toch nog gerepareerd kunnen worden. maar 
nog interessanter is het repareren van polyester: met een 
nieuwe methode, afkomstig uit de scheepsreparatie, kunnen 
polyesterdelen die onherstelbaar lijken, keurig en duurzaam 
worden gerepareerd. “interessant om te weten”, zegt een 
van de experts. “ik heb nogal eens schade aan dakjes van 
trekkers en die zijn vaak van polyester. voorheen liet ik die 
vaak vernieuwen, maar nu ik dit gezien heb, is er dus toch 
een goed alternatief.”

enthousiaste reacties
de nascholing is geslaagd. onder de deelnemers is het 
enthousiasme merkbaar. Schade-expert Theo dijkman vertelt: 
“ik heb niet heel veel nieuws gezien vandaag, maar toch een 
paar dingen geleerd die ik wel degelijk kan gebruiken in de 
praktijk. minstens zo belangrijk is dat je met collega’s kunt 
bijpraten over het vak. daar leer je namelijk ook weer van.” 
op de vraag of hij voor de punten is gekomen, kan hij kort 
zijn: “in deze branche komt niemand voor de punten alleen. 
mensen willen gewoon goed op de hoogte zijn.”

ook organisator marcel Zuidgeest is tevreden: “We merken 
dat dit soort nascholingen beter gewaardeerd worden dan 
de wat traditionelere cursussen, waarbij mensen zitten en 
luisteren. hier moeten ze echt wat doen en dat werkt gewoon 
erg goed. bij maX-repair werken er mensen die passie voor 
hun vak hebben en dat ook nog eens goed kunnen uitdragen 
naar de experts middels de maX-repair academy. Wat mij 
betreft dus voor herhaling vatbaar.” ●
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Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten actief sinds 1992

de beroepsgroep op de kaart gezet
Van 8 tot en met  10 april vond in de Rotterdamse Ahoy de eerste 
editie plaats van de Emergency Expo, een beurs voor partijen 
en organisaties die betrokken zijn bij rampenbestrijding, 
risicomanagement en crisisbeheersing na natuurrampen en 
door menselijk falen veroorzaakte calamiteiten. Ook het NIVRE 
was via de Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten, met 
een informatiestand en met een samen met NARIM en VNAB 
georganiseerde netwerkborrel prominent aanwezig tijdens de 
beurs. Om (nieuwe) contacten te leggen en de naamsbekendheid 
van het instituut en diens praktische hulpverlening bij de 
schaderegistratie en- vaststelling bij grote en kleine calamiteiten 
bij de doelgroepen – landelijke, provinciale en gemeentelijke 
overheden, hulpverleningsorganisaties en het bedrijfsleven – 
verder te vergroten. Reden genoeg om in De Register-Expert het 
ontstaan, doel, activiteiten en – last but not least – de resultaten 
van deze speciale stichting nogmaals onder de aandacht te 
brengen. Niet in de laatste plaats doordat de laatste grote 
calamiteit al weer van enkele jaren terug is.

We spreken hierover met adriaan Westerhof, de voormalige 
nivre-voorzitter die van meet af aan betrokken is bij de 
stichting, die, aanvankelijk onder de naam ‘bce calamiteiten 
& Projecten’ opereerde. als stichtingsvoorzitter vormt 
hij samen met secretaris Pim Polak en penningmeester 
jeroen Fröhlich het bestuur van de stichting, van wie de 
oorsprong van de stichting is gelegen in de aardbeving 
die in 1992 de regio roermond teisterde. het toenmalige 
bce (bureau coördinatie expertise-organisaties), de 
werkgeversorganisatie voor expertisebureaus waaruit het 
nivre is ontstaan, werd gevraagd door de provincie limburg 
om de schades bij gedupeerden vast te stellen. in allerijl 
werd bij de bce-leden (de huidige kamer-bureaus) gevraagd 
of er schade-experts hiervoor vrijgemaakt konden worden. 
uiteindelijk werden binnen enkele weken ongeveer 500 
bezoeken gebracht aan gedupeerden om de schade op te 
nemen. de totale schade was destijds omgerekend zo’n vijf 
miljoen euro.

Vaste plek
het was, zo bleek later, het begin van veel meer. bce/
nivre-experts werden vaste partners van de overheid in 
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de schaderegistratie bij rampen en andere calamiteiten. de 
bijlmerramp (1994) was de tweede, gevolgd door vormen 
van wateroverlast/overstromingen (in ’95, ’95, ’98 en 2003), 
orkaan lenny op de SSS-eilanden (Saba, Sint maarten 
en Sint eustatius, in 1998). “Toen kwam het kantelpunt”, 
benadrukt Westerhof, “met de komst van de WTS: Wet 
Tegemoetkoming Schade bij rampen en Zware ongevallen. 
in een toelichting op de wet werd opgenomen dat de schade 
in het kader van de WTS diende te worden opgenomen door 
onafhankelijke register-experts. vanaf dat moment waren 
we formeel partner van het ministerie van binnenlandse 
Zaken bij calamiteiten. daarnaast onderhouden we nauw 
contacten met de ministeries van landbouw, natuurbehoud 
en visserij en economische Zaken, provincies, gemeenten 
– in het kader van de craS-regeling: centrale afhandeling 
registratie Schade – het verbond van verzekeraars en 
overige brancheorganisaties.” 

Sindsdien was de expertisesector met meer dan honderd 
schade-experts actief bij de schaderegistratie van de 
vuurwerkramp in enschede, een jaar later bij de uitbraak 
van mond- en klauwzeer (mkZ), de vogelgriep en de 
dijkdoorbraak in Wilnis (beiden 2003) en de schade door 
de crash van een apachehelicopter in de bommeler- en 
Tielerwaard (grootschalige stroomuitval). Westerhof: “in de 
loop der jaren hebben register-experts onder auspiciën 
van het nivre bij een groot aantal omvangrijke rampen en 
meer kleinschalige namens de overheid vele tienduizenden 
schades geregistreerd met een totale schadelast van 
circa 1,5 miljard euro. We hebben uitgerekend dat dit de 
expertisebranche in de afgelopen twee decennia ongeveer 
45 miljoen euro aan extra inkomsten heeft opgebracht. het 
fi nanciële aspect is natuurlijk mooi meegenomen, zeker in 
een tijd waarin de inkomsten bij menig expertisebureau 

onder druk staat. maar nóg belangrijker in mijn ogen 
is dat we met het stichtingswerk de beroepsgroep van 
schade-experts op de kaart hebben gezet bij de landelijke, 
provinciale en gemeentelijke overheden en bij het 
bedrijfsleven”, aldus de stichtingsvoorzitter, volgens wie 
het nivre een door de overheid uitgeschreven tender 
heeft gewonnen op basis waarvan het ook de komende vier 
jaar bij calamiteiten in het kader van de WTS zal worden 
ingeschakeld. 

minder grote rampen en calamiteiten
Sinds 2007 is het beduidend ‘stiller’ wat het aantal rampen 
en grote calamiteiten betreft. Toch heeft de nivre-stichting 
niet stil gezeten. “We worden ingeschakeld bij kleinere, 
vaak lokale schadegebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een 
besmettelijke ziekte aan paprika’s, paling of geiten of een 
uitbraak van boktor. daarnaast is over de inzet van nivre-
experts gesproken bij de vele schadeclaims als gevolg 
van gasboringen in groningen en ook bij de brand bij 
chemie-Pack hadden we uitkomst kunnen bieden, maar in 
beide gevallen is voor een andere aanpak gekozen”, aldus 
Westerhof, volgens wie het nivre voldoende specialismen 

Adriaan Westerhof: “Met de komst van de WTS kwam het kantelpunt.”
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in de gelederen heeft om de meeste schades te kunnen 
vaststellen. “in zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld een 
grote uitbraak van een speciale ziekte aan orchideeën zullen 
we een beroep doen op externe specialisten.” 

emergency expo
vorige maand vond in de rotterdamse ahoy de eerste editie 
plaats van de emergency expo, een beurs voor partijen 
en organisaties die betrokken zijn bij rampenbestrijding, 
risicomanagement en crisisbeheersing na natuurrampen 
en door menselijk falen veroorzaakte calamiteiten. het 
evenement beoogt op deze terreinen kennis en ervaringen 
uit te wisselen en de samenwerking tussen het bedrijfsleven, 
overheden, politie, brandweer, ghor’s en hulporganisaties 
bij incidenten en calamiteiten te verbeteren. daartoe werd 
gedurende drie dagen een uitgebreid lezingprogramma aan 
congressen en andere kennisbijeenkomsten georganiseerd 
en gaven een groot aantal bedrijven en organisaties acte de 
presence met een informatiestand.

Zoals eerder aangegeven was ook het nivre via de 
Stichting nivre calamiteiten & Projecten op de emergency 
expo aanwezig met een informatiestand. daarin werden 
de bezoekers onder meer verteld dat de bij het nivre 
aangesloten expertisebureaus zich binnen de stichting 
hebben gecommitteerd om in het kader van de WTS (Wet 
Tegemoetkoming Schade bij rampen) in geval van een 
grootschalige schade of bij een ramp gespecialiseerde 
register-experts beschikbaar te stellen die nodig zijn om 

de schaderegistratie centraal en gecoördineerd te kunnen 
uitvoeren. Voor zo’n specifi ek project staan de deskundige 
en ervaren nivre-experts onder leiding van een kernteam 
om de schaderegistraties aan te sturen. overigens is er 
ook een dergelijk afspraak met verzekeraars (verbond van 
verzekeraars). 

Tevreden
adriaan Westerhof, voorzitter van de Stichting nivre 
calamiteiten en Projecten, kijkt tevreden terug op de 
eerste beurs waaraan de stichting sinds haar bestaan heeft 
deelgenomen. “het aantal bezoekers dat de emergency 
expo heeft bezocht was op zich niet heel groot. gelukkig 
werd onze stand bovengemiddeld bezocht. de kwaliteit 
van de gesprekken die we met belangstellenden van zowel 
overheidswege als andere organisaties en het bedrijfsleven 
hebben gevoerd, is echter zonder meer goed te noemen.” 

hij vervolgt: “het belangrijkste is dat we vele nieuwe 
contacten hebben gelegd en zeker onze naamsbekendheid 
hebben kunnen vergroten. en dat waren voor ons de 
primaire doelstellingen om aan deze beurs deel te nemen. 
voor ons is de eerste editie van de emergency expo dan 
ook geslaagd te noemen. niet in de laatste plaats door de 
druk  bezochte netwerkborrel, die wij op 9 april jl. samen met 
de brancheorganisaties narim (Risk- & Insurance Managers) 
en vnab (co-assurantiemarkt) hebben georganiseerd voor 
onze relaties bij overheid en hulpverleningsorganisaties, 
standhouders en overige genodigden.”  

Sfeerimpressie van drukbezochte netwerkborrel.
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meer solidariteit
door verlenging van de samenwerking in het kader van de 
WTS is de expertisebranche derhalve tot 2017 verzekerd 
van inschakeling bij rampen en andere calamiteiten. 
dat is uiteraard een plezierige gedachte, vindt ook de 
stichtingsvoorzitter. maar Westerhof zou Westerhof niet zijn 
als hij in aanvulling daarop niet iets te melden had. “Zoals 
de consument van de overheid verwacht dat er bij rampen 
en andere calamiteiten iets wordt geregeld om hem of haar 
uit de problemen te helpen, zo verwachten de overheid 
en verzekeraars – en terecht – van ons dat we er staan als 
het nodig is. dat vereist een grote mate van solidariteit 
van zowel expertisebureaus als verzekeraars. We moeten 
er van de ‘kamer’-bureaus op aan kunnen dat ze bij grote 
calamiteiten gezamenlijk voldoende experts beschikbaar 
kunnen stellen, die dan tijdelijk niet voor hun eigen werk 
kunnen worden ingezet. en dat terwijl ze door hun lean & 
mean geworden organisaties in tegenstelling tot vroegere 
tijden geen mensen meer ‘over’ hebben.” 

Zoals eerder aangegeven verwacht Westerhof ook iets van 
verzekeraars. “om het stichtingsapparaat continu op zijn taak 
voorbereid te houden, worden kosten gemaakt. de overheid 
onderkent dat en betaalt ons een soort ‘paraatheidsbijdrage’; 
verzekeraars doen dat (nog) niet. daar doen we niet echt 
chagrijnig over, want verzekeraars betalen ons – net als 
de overheid – voor het uitvoerende werk bij rampen en 
calamiteiten. maar het is wel iets om met verzekeraars over 
te praten.” 

hij noemt daarnaast een ander aandachtspunt. “inmiddels 
werken verzekeraars samen met een aantal vaste preferred 
suppliers. in dat kader hebben ze (Sla)afspraken gemaakt 
over kwaliteit, service, doorlooptijden en tarieven. een ieder 
moet zich realiseren dat die gesloten contracten in het 
geval van een (WTS)-ramp of andere calamiteiten lang niet 
altijd gehandhaafd kunnen blijven. dat is organisatorisch 
vrijwel ondoenlijk.” het is volgens hem dan ook zaak dat 
alle partijen binnen de verzekeringsbranche bij rampen en 
calamiteiten niet voor eigen succes gaan, maar gezamenlijk 
optrekken. “alleen samen kunnen we de hulpverlening tot 
een succes maken en zo een positieve bijdrage leveren aan 
het imago van de verzekeringsbranche. Want als er iets is dat 
de verzekeringsindustrie nodig heeft, dan is dát het wel.” ●

Jaartal Calamiteit       Aantal schades   Schadebedrag 
   (in miljoenen euro)

1992 Aardbeving Limburg 500 5

1993 Bijlmerramp 400 30

1994 Wateroverlast Limburg 4.500 25

1995 Wateroverlast Zuid- en
 Oost-Nederland           15.000 90

1998 Wateroverlast Zuidwest-
 en Noordoost-Nederland 25.000 25

1998 Orkaan Lenny             2.000 200

2000 Vuurwerkramp Enschede 2.000 300

2001  MKZ 2.500 25 

2003 Wateroverlast Noord-Limburg 300                          5

2003 Vogelpest 1.000     40

2007 Apachehelicopter Tieler- 
 en Bommelerwaard 7.500 30

De rampen en calamiteiten op een rij
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de heer j.l. goorhuis   per 18 april   2014 

branche aTV 
de heer ir. j.T.m. gruter per 7 april  2014

branche motorvoertuigen  
de heer a.c. heystek per 1 april  2014
de heer a.c.a.m. van der Sanden  per 11 maart  2014
de heer P.P. Stalenhoef per 3 maart  2014
  
branche personenschade  
de heer mr. drs. r. andriessen  per 18 april  2014
mevrouw j. koster per 15 april  2014
de heer m. laurens per 6 maart  2014
  
branche Toedrachtonderzoek  
mevrouw e.b. brens  per 13 maart  2014
de heer j.W. kuilman per 7 april  2014
  
branche opname (bouwkundig)  
de heer P. vink per 15 april  2014

scheepvaart en Techniek
de heer j.P.h.g. van baars  per 15 april  2014

Kandidaat register expert Coordinator Fraudebeheersing 
mevrouw a.F. greijdanus  per 20 februari  2014
 
register expert  coordinator Fraudebeheersing 
mevrouw m. hut - lamens per 1 april  2014
de heer T. lucie  per 5 maart  2014
mevrouw c.a. manuputtij  per 20 februari  2014
de heer r.h.j.c. Schepens  per 11 maart  2014
de heer e. de vries per   per 1 april  2014

branche aTV 
de heer ing. m.r. nieborg   per 14 april  2014
  
branche Transport / Goederen 
de heer m.j.j. Struik   per 14 maart  2014
  

NIVRE past gedragsregels aan de eisen des tijds aan 
het nivre heeft nieuwe gedragsregels opgesteld ten behoeve van de 
ingeschreven register-experts. de vorige gedragsregels dateren alweer 
van enige tijd geleden en behoefden aanpassing  aan de eisen des 
tijds. ook was aansluiting wenselijk bij de onlangs door het verbond 
van verzekeraars geïntroduceerde nieuwe gedragscode expertise-
organisaties en bij de vernieuwingen binnen het nivre zelf.

in de gedragsregels zijn voorwaarden opgesteld waaraan 
ingeschrevenen in het nivre-register moeten voldoen met betrekking 
tot de betrouwbaarheid, professionaliteit, helderheid, communicatie, 
effi  ciency, integriteit en collegialiteit. In een toelichting op de 
nieuwe gedragsregels stelt het nivre-bestuur: “als nivre hebben 
wij onder meer als doel de deskundigheid en overige kwaliteiten op 
het terrein van schadevaststelling, en verwante deskundigheden te 
behouden en waar mogelijk te bevorderen. kwaliteit reikt verder dan 
de vakinhoudelijke technische kennis en kunde. bij de kwetsbaarheid 
van het schademoment  past dat de nivre-expert met empathie en 
voortvarendheid acteert. de nieuwe gedragsregels vormen daarbij 
een leidraad voor het gedrag van de nivre-expert en een norm voor 
de verwachtingen die mensen mogen hebben over het gedrag en de 
intentie van een nivre-expert.”

de nieuwe gedragsregels zijn aan alle ingeschrevenen in het nivre-
register toegezonden, tezamen met het nieuwe ‘normenformulier’. 
om in het nivre-register te kunnen worden ingeschreven, dan wel 

in memoriam Kees de Keijzer

op dinsdag 22 april jl. bereikte ons het droeve bericht dat die 
ochtend geheel onverwachts kees de keijzer is overleden op de 
veel te vroege leeftijd van 51 jaar.
kees is bij het tot stand komen voor een register Toedracht-
onderzoek van het nivre vanaf 2004 tot medio 2007 actief 
betrokken, in eerste instantie in de stuurgroep en later in het 
branchebestuur Toedrachtonderzoek.

als voorzitter van de commissie Toelating heeft kees een 
belangrijk rol gespeeld in het vaststellen van het kwaliteitsniveau 
ten behoeve van de inschrijving in het register.
kees was streng maar rechtvaardig, recht door zee, van nonsens 
moest hij niets hebben, hij stond voor zijn vak, was altijd 
enthousiast en stond voor zijn verantwoordelijkheid.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en andere verwante dierbaren de 
kracht toe dit verlies te dragen.

ingeschreven te kunnen blijven moet jaarlijks het ‘normenformulier’ 
worden ondertekend. daarin verklaren zij in hun werk integer en 
respectvol te zullen handelen en hun beroep naar eer en geweten uit 
te zullen oefenen. 




