
16 www.schademagazine.nl

het
    kan
nog
beter

Dat het onderwerp schaderegeling niet alleen de gemoederen van de Britse makelaars danig bezighoudt – zie pagina’s 

hiervoor – maar ook die van het Nederlandse intermediair en hun zakelijke klanten, kwam overduidelijk aan het 

licht tijdens de bijeenkomst die de VNAB, de brancheorganisatie voor de grootzakelijke verzekeringsmarkt,  op 7 

februari jl. in Nootdorp organiseerde met als titel ‘Schaderegeling: het kan nóg beter!’.  Niet alleen was er met  circa 300 

aanwezige makelaars, verzekeraars, experts, advocaten en risk- &  insurance-managers  sprake van een recordopkomst; 

de aanwezigen zorgden daarnaast voor een boeiende discussie. Met als rode draad dat de voornaamste  verbeterpunten  

vooral liggen op het communicatievlak, het beter managen van de verwachtingen bij schade en in het nadrukkelijker 

aanspreken van elkaar op de gemaakte afspraken en responstijden. “Misschien hebben we wel teveel begrip voor de 

werkdruk bij de ander en zijn we te lief voor elkaar.”

Rob de Bruin, voorzitter van de VNAB-

werkgroep Optimalisering Schadeprocessen, 

belichtte de stand van zaken na de 

invoering van het rapport in 2010 waarin 

aanbevelingen werden gedaan voor een 

verdere verbetering van de schadeprocessen 

in de co-assurantiemarkt. Met het oog hierop 

noemde hij onder meer als belangrijke 

aandachtspunten de beperkte bezetting van 

schadeafdelingen, de informatievoorziening 

richting verzekerden, het teveel rappelleren 

naar elkaar en te weinig onderscheid in 

de aanpak van eenvoudige en complexe 

schades. “Overigens doen we het als branche 

weliswaar niet slecht, want zo’n 85 tot 

90% van de schades worden probleemloos 

afgewikkeld”, zo benadrukte De Bruin. 

“Bovendien zijn sindsdien bij individuele 

marktpartijen verbeteringen doorgevoerd en 

is binnen de technische verzekeringsbranche 

door makelaars, verzekeraars en experts 

gezamenlijk een stappenplan gemaakt 

met verantwoordelijkheden voor partijen 

en respons- en doorlooptijden op tal van 

procesonderdelen.”

Desalniettemin erkende hij dat er nog veel 

voor verdere verbetering vatbaar. “Je hoeft 

niet ziek te zijn om beter te worden”, aldus De 

Bruin, die verder stelde dat schadebehandeling 

‘op basis van passie en betrokkenheid’ moet 

gebeuren. Als verbeterpunten noemde hij 

onder meer dat de klant nog meer centraal 

stel moet staan in het schadeproces en dat 

doorlooptijden verder kunnen worden 

teruggedrongen. Ook pleit hij ervoor zo 

vroeg mogelijk in het proces uitspraken te 

doen over de dekking, het schadeproces bij 

aanvang beter met de klant af te stemmen 

en meer met hem te communiceren over 

Rob de Bruin: “Schadebehandeling moet gebeuren op basis 
van passie en betrokkenheid.”
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de voorgang en knelpunten gedurende het 

schadeproces. “Verder is het VNAB-rapport 

tot dusver nog onvoldoende geadopteerd 

binnen de diverse schadeafdelingen in 

makelaars-en verzekeraarshuizen en zouden 

partijen de hierin gedane aanbevelingen in 

het eigen schadebeleid nog meer en beter 

kunnen implementeren. Daarnaast is er 

door de economische crisis vanuit de klant 

veel meer aandacht voor de kwaliteit van 

de schade afdeling (‘cash is king’) en zoeken 

behalve klanten ook andere marktpartijen naar 

ketenoplossingen voor optimalisatie.” 

Discussie
Aansluitend vond er onder leiding van 

dagvoorzitter Tom van ‘t Hek een interactieve 

discussie met de zaal plaats, waarbij per 

‘bloedgroep’ enkele vertegenwoordigers waren 

verkozen om wat nadrukkelijker aan het woord 

te komen. Namens de klant waren dat Dineke 

van den Eshof (Ballast Nedam) en Hans 

Rozemeijer (Ahold), namens de makelaars 

Gottfried Bos (Marsh) en Daniel Dancewicz 

(Schouten Zekerheid), namens verzekeraars 

Michiel Vilijn (Amlin) en René van Walsum 

(AIG), namens de experts Peter van Rensen 

(Cunningham Lindsey) en Ronald Kruithof 

(Von Reth Contra-Expertise) en namens de 

mediators mr. Bart Neervoort (NVMV). 

De discussie werd gevoerd aan de hand van 

een aantal stellingen, waarbij de aanwezigen 

aan de hand van een groene of rode kaart 

kenbaar konden maken of ze het hiermee 

eens of oneens waren. Zo bleek de zaal vrijwel 

unaniem de stelling te onderschrijven dat 

het overgrote deel van de schades in de co-

assurantiemarkt snel en probleemloos worden 

afgewikkeld. “Daarom ben ik hier ook wat 

minder somber over”, benadrukt Van Walsum, 

“al neemt een en ander niet weg dat verdere 

verbeteringen wenselijk zijn. Het schadeproces 

kan zeker efficiënter en de doorlooptijden 

sneller. Bij overschrijding hiervan zouden 

partijen elkaar hierop wat nadrukkelijker 

moeten aanspreken. Misschien hebben we 

wel teveel begrip voor de werkdruk bij de 

ander en zijn we te lief voor elkaar.”  Volgens 

Vilijn is dat één van de aandachtspunten 

in het stappenplan dat binnenkort binnen 

de technische verzekeringsbranche 

door makelaars, verzekeraars en experts 

gezamenlijk wordt gepresenteerd. “Daarin 

worden op tal van procesonderdelen de 

verantwoordelijkheden voor partijen en 

respons- en doorlooptijden benoemd.”

Regierol
Ook bleek een ruime meerderheid van mening 

te zijn dat maar één partij de regie in het 

schadeproces dient te hebben, waarbij de 

makelaar het vaakst werd genoemd. Dancewicz 

onderschrijft dat: “Iedereen mag van mij best 

de regie voeren voor zijn eigen werk, maar 

ik vind de totaalregie toch bij de makelaar 

hoort te liggen. Wij zijn de spin in het web.” 

Van klantzijde werd wat tegengas gegeven. 

“Als iedereen zijn werk zou doen, heb je 

geen regisseur nodig”, stelde Arnold Schenk 

(Strukton). Van den Eshof liet doorschemeren 

dat de opstelling van makelaars bij schade 

aan het verbeteren is, maar nog lang niet 

overal optimaal is te noemen. “Een opstelling 

als doorgeefluik is voor ons niet voldoende.” 

Rozemeijer vindt dat het schadeproces feitelijk 

begint bij de klant, die in zijn optiek hierin 

actiever de regierol zou moeten opeisen. Hij 

is dé factor om het schadeproces te kunnen 

versnellen, bijvoorbeeld door de benodigde 

informatie sneller aan te leveren. Omdat 

bedrijven, enkele uitzonderingen daargelaten, 

die rol niet oppakken, zou de makelaar een 

veel actievere positie moeten innemen om het 

schadeproces op gang te houden.”

Dagvoorzitter Tom van ‘t Hek vraagt één van de aanwezigen om zijn mening op één van de stellingen.
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Ook Kruithof plaatst kanttekeningen bij de 

regierol voor de makelaar. “Voorheen was 

de makelaar de regisseur, schakelde namens 

verzekeraars een schade-expert en eventueel 

ook een onderzoeksbureau in en namens 

verzekerde desgewenst een contra-expert. Die 

tijd is voorbij. Vandaag de dag heb je als het 

ware twee stromingen met twee schepen die 

los van elkaar hun eigen koers varen: enerzijds 

de verzekeraar die de schade-expert en het 

onderzoeksbureau rechtstreeks aanstuurt en 

anderzijds de makelaar die een contra-expert 

en eventueel ook een contra-onderzoeker 

benoemt. Door deze ontwikkeling kan het 

praktisch dus niet meer dat één partij de 

regie voert. Dat is op zich geen probleem. De 

belangen zijn nu eenmaal verschillend.”  

Van Rensen benadrukt het belang voor 

partijen om samen een oplossing te 

zoeken.  Het ontbreekt in zijn ogen in het 

schaderegelingsproces vooral aan een proces- 

of dossiereigenaar. “Iemand die de regie 

in handen heeft, de voortgang bewaakt, er 

bovenop zit en partijen bij overschrijding 

van de respons- en doorlooptijden daarop 

aanspreekt.”

Klant centraal?
Het meest verdeeld waren de aanwezigen 

over de stelling: ‘de klant staat centraal in het 

schadeproces!’. Hierop reageerden makelaars 

en verzekeraars vrijwel unaniem bevestigend, 

maar werd dit met name aan klantzijde 

betwist. “Niet de klant, maar het proces staat 

centraal”, stelde Rozemeijer, die net als veel zijn 

collega risk- & insurancemanagers van mening 

is dat klanten te weinig betrokken worden 

bij de schadeafwikkeling. “Voor een klant is 

het van belang het gevoel te krijgen dat er bij 

schade vanuit de verzekeringsbranche met 

ons wordt meegedacht. Kortom, laat de klant 

merken dat je er voor hem bent. Dat gebeurt 

te weinig”, vult Van den Eshof aan. “Bovendien 

verheldert het ’t verwachtingspatroon als 

duidelijker wordt gecommuniceerd wat wel en 

niet gedekt.”

Zij krijgt bijval van Dancewicz .”Als makelaar 

moet je er zijn voor de klant, zeker bij 

schade.” Collega Bos sluit zich daarbij aan. 

“We moeten daarnaast beter communiceren 

wat we doen en met name de verwachtingen 

van de klant beter managen.” Van Rensen 

haakte daarop in door een vergelijking met 

de autoschadeherstelbranche te maken. “Wie 

met z’n auto naar de garage gaat, verneemt 

doorgaans meteen wat de reparatie ongeveer 

gaat kosten en wanneer de auto weer kan 

worden opgehaald. In onze branche hoort de 

(grootzakelijke) klant vaak weinig tot niets 

en moet hij wachten tot wij met z’n allen ons 

kunstje hebben gedaan.” Mediator Neervoort 

zei zich erover te verbazen dat er zo weinig 

follow up is gegeven aan het VNAB-rapport 

en de vele hierin gedane aanbevelingen. “Als je 

als bedrijf schadebehandeling echt belangrijk 

vindt, dan laat je het rapport niet in een la 

liggen”, haakte makelaar Peter de Koning in.

Prijskopers?
Omgekeerd, had de verzekeringsbranche ook 

een boodschap voor ‘dé klant’. Op de stelling 

‘Klanten zouden de schadeperformance van 

verzekeraars nadrukkelijker moeten meenemen 

bij aanvang van de polis’ antwoordde het 

makelaars- en verzekeraarsvak vrijwel 

unaniem met een groene kaart, terwijl in 

het vak van de overige deelnemers een meer 

gemêleerde reactie was waar te nemen. 

Kortom, de verzekeringsbranche vindt dat 

de klant bij de inkoop teveel naar de prijs 

kijkt en te weinig rekening houdt met het 

schadebeleid van verzekeraars. “Als dat gebeurt, 

dat gaat het doorgaans om bedrijven die niet 

regelmatig schade hebben en het belang van 

een goede schaderegeling niet zelf kunnen 

hebben ervaren”, verklaarde Hans Gorrée 

(VolkerWessels).

 

Resumerend kan gesteld worden dat binnen 

de verzekeringsbranche de bereidheid 

aanwezig is om aan een verdere verbetering 

van de schaderegeling en schadeprocessen 

te werken, maar dat ‘het nóg beter kan’. 

Daarbij werd aangegeven dat de voornaamste 

verbeterpunten vooral liggen op het 

communicatievlak – “pak eens wat meer 

de telefoon of zoek elkaar op in plaats van 

louter digitaal te communiceren”- , het beter 

managen van de verwachtingen bij schade 

en dat partijen bij het overschrijden van de 

responstijden elkaar wat nadrukkelijker daarop 

zouden moeten aanspreken. 

Het slotwoord was, zoals het hoort, voor 

de klant. Van den Eshof zei ‘als klant’ 

bij de discussie over verbetering van de 

schaderegeling en het schadeproces betrokken 

te willen worden. Zij kondigde als eerste aanzet 

hiertoe aan dat er vanuit de Narim-werkgroep 

‘Schaderegeling’ op korte termijn een lijst 

met voornaamste knelpunten zal worden 

aangeleverd. Wordt vervolgd. <

Enkele deelnemers die zich nadrukkelijk mengden in de discussie: linksboven Henk Grootkerk (NIVRE), Rolf van der 
Wal (VNAB) en Bart Neervoort (NVMV); midden boven Hans Rozemeijer, met naast hem de huidige en vorige NARIM-
voorzitter: Annermarie Schouw (Tata Steel) en Ellen Rekker (NS); rechtsboven Peter van Rensen (Cunningham Lindsey); 
linksonder Dineke van den Eshof (Ballast Nedam) en Ronald Kruithof (Von Reth Contra-Expertise) en rechtsonder de 
makelaars Gottfried Bos (Marsh), Daniel Dancewicz (Schoute Zekerheid) en Rob de Bruin (Aon).



De verzekerings- en schaderegelingsbranche is van oudsher een bedrijfstak van people’s business,  kennen en gekend worden  en van persoonlijk 

contact. Niet voor niets worden marktbijeenkomsten druk bezocht. In deze rubriek belichten we door middel van een fotoreportage er telkens één. 

Op deze het VNAB-event dat de brancheorganisatie voor de grootzakelijke markt op 7 februari jl. organiseerde met als titel ‘Schaderegeling: het kan 

nóg beter!’
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