Gemeen
ten

ON BE K E N

D

Salvage
met

Nation

POLITaIle
E
stelt

orde
OP Z A K

EN

Mense

n:
Herma
n

van Lom
en T I M

POPPEO

2011 • JAARGANG 6 • NUMMER 2

Hennepteelt

PLUKKEN
OF GEPLUKT
WORDEN

2011 NIBESVV UitDeBrand_03 v2.indd 1

30-06-11 13:49

De Salvagecoördinator
Spil van onze dienstverlening

7 x 24 uur bereikbaar op 020 - 651 60 60

2011 NIBESVV UitDeBrand_03 v2.indd 2

30-06-11 13:49

VOORWOORD 1

INHOUD
HENNEPTEELT:
PLUKKEN OF
GEPLUKT WORDEN

2

Wiet, ooit een onschuldig plantje
in de flowerpowersfeer, is big business geworden met gevaarlijke
gevolgen: twee keer per week wordt een
brand veroorzaakt door een hennepkwekerij. Politie, Openbaar Ministerie en
verzekeraars werken samen om kwekerijen te ontmantelen.
Edith Ufkes

SALVAGE: GOED
BEWAARD GEHEIM
VOOR GEMEENTEN…

6

Gemeentelijke hulpverleners regelen soms de opvang na een brand.
De Salvagecoördinator kan onverrichterzake weer naar huis, de rekening
gaat echter wel naar de Stichting Salvage. Hoe kan de samenwerking beter?
Een interview met Rob Jonkman, oudSalvagecoördinator en nu wethouder
van de gemeente Opsterland.
Edith Ufkes

‘EENDUIDIGE
ORGANISATIE LEIDT
TOT BETERE
SAMENWERKING’

10

Het politiebestel gaat veranderen. Het wetsvoorstel hiertoe is
in juni ingediend bij de Tweede
Kamer. De invoering van de zogeheten
nationale politie moet leiden tot betere
politiezorg en meer veiligheid in Nederland. Maar wat gaat er precies veranderen? En in hoeverre raakt dit partners als
de brandweer?
Dennis Mensink

VERDER
14 Mensen aan het Werk:
Herman van Lom en Timo Poppe
17 Schadestopbedrijven
18 13 april: SOS International en Salvage
organiseren seminar over hennep
20 Oud-bestuurder helpt KPI’s
schadestopbedrijven opzetten
21 Salvage in beweging
22 PAS2010 klaar voor 2011

1

ONGELUK ZIT IN
EEN KLEIN HOEKJE

I

n ons vorige magazine stonden we klaar voor de
toekomst. Dat hebben we geweten… de nieuwe
alarmcentrale, de afronding met de vorige, ons
nieuwe Platform Automatisering Salvage, de nieuwe
verrekenstructuur. Alles tegelijk en even belangrijk. Maar
toen ik eind maart van de trap viel, realiseerde ik mij ook
hoe betrekkelijk het leven is en hoe snel de dingen tot
stilstand kunnen komen. De kunst is om naar dit soort
signalen te leren luisteren. Daar ben ik niet heel goed in
waar het mezelf betreft, maar ik oefen. Met de vakantie
voor de deur is dat niet zo moeilijk.
Ik begon het nieuwe jaar op de alarmcentrale bij SOS.
Als ondersteuning en vraagbaak bij de voor hen zo
nieuwe dienstverlening in de drukste nacht van het jaar.
Iedereen was bijzonder gemotiveerd en verlangend om
het Salvageproduct onder de knie te krijgen. Het was
bij tijden behoorlijk hectisch met meerdere meldingen
tegelijkertijd en Salvagecoördinatoren die zich aan- en
afmeldden. Toen men hoorde dat het uiteindelijk voor
Salvagebegrippen een relatief rustige nacht bleek te zijn
met 67 meldingen tussen 18.00 uur en 06.00 uur
‘s morgens zakte de moed hen heel even in de schoenen.
Een nieuwe alarmcentrale was natuurlijk wennen voor
iedereen. Zeker ook voor de verzekeraars die gewend
waren om snel de juiste informatie doorgemeld te
krijgen. De ervaring van 25 jaar is niet in een paar weken
over te brengen, dat kost tijd, die moet je elkaar gunnen.
Vanuit SOS kwam al gauw de wens om kennis te maken
met de Salvagecoördinatoren en contactpersonen van
verzekeraars. We zijn begonnen met een rondetafelgesprek met enkele Salvagecoördinatoren en SOS-medewerkers, gevolgd door een geslaagde themamiddag in
de ArenA.
Met elkaar in gesprek zijn, uitwisselen van ervaringen,
elkaar leren kennen op een informele wijze, het was er
allemaal in de ArenA. Over het thema zelf, hennep, leest
u meer in deze uit de Brand.
We komen hennepkwekerijen in het Salvagewerk steeds
vaker tegen en vinden het van groot belang dat onze
coördinatoren zich de persoonlijke gevaren daarbij goed
realiseren. Want het gevaar zie je niet altijd aankomen.
Dat heb ik, vallend van de trap, nu zelf ervaren.
Ik wens u allen een veilige en zonnige zomer toe.
Brenda Reinders
Directeur Stichting Salvage
JULI 2011
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Hennepteelt: plukken of geplukt worden

PLUKKEN
OF GEPLUKT
WORDEN
Nederland is een tolerant land en daar zijn we trots op. Wie wel eens in Amsterdam
komt, ziet op iedere straathoek wel een coffeeshop. De handel in wiet is echter niet
meer zo onschuldig als dertig jaar geleden. In de periode van 2002 tot en met 2005
vielen in Zuid-Nederland 25 aan hennep gerelateerde doden. Politie, verzekeraars
en energiebedrijven werken nauw samen om zo zicht en grip te krijgen op de
georganiseerde hennepcriminaliteit.
Tekst: Edith Ufkes

M

eer dan 1000 meldingen van illegale hennepkwekerijen werden
in het kader van die informatieuitwisseling in 2010 door de politie
naar het Verbond van Verzekeraars
doorgeleid. Groot, middelgroot of klein,
verborgen in een achterafgelegen loods,
in een veld verstopt tussen de maïs, op
een boerderij. Maar even vaak in een
kelder in een huis in een woonwijk, in
een woning ergens op zolder boven de
slaapkamers van de kinderen. Nederland

lijkt het kweken van wiet te hebben
ontdekt. Lucratief is het zeker, een keer
in de twee maanden kan de wiet worden
geoogst en dat levert bij 100 planten al
snel zo’n 10.000 euro op.
25 doden
De oogst wordt verhandeld via een
growshop, of via een tussenpersoon
geëxporteerd naar het buitenland. Van
het gebruik van wiet kijken de meeste
Nederlanders niet vreemd op, een

provinciestad heeft al gauw een paar
coffeeshops en deze worden niet vaak
in verband gebracht met criminele activiteiten. Het blowen wordt gedoogd:
gebruikers worden niet bestraft wanneer
ze maximaal vijf gram op zak hebben en
coffeeshops mogen 500 gram op voorraad hebben. Onschuldig leek het en zo
konden we de echte criminaliteit die met
harddrugs gepaard gaat aanpakken, was
jarenlang de gedachte.

JULI 2011

2011 NIBESVV UitDeBrand_03 v2.indd 3

30-06-11 13:06

4 BRANDPUNT

In 2006, echter, werd duidelijk dat de
wietteelt ook een keerzijde had en dat
achter de schermen van de growshops
zeer veel geld werd verdiend. Op een
congres in dat jaar werd geconstateerd
dat er in de periode van 2002 tot en met
2005 in Zuid-Nederland 25 doden waren
gevallen die gerelateerd waren aan hennepteelt en ook werd duidelijk dat door
criminele bendes heel veel drugsgeld
wordt witgewassen in vastgoed. Het
werd tijd voor actie. Geert Broeren die
namens het Openbaar Ministerie deel
uitmaakt van de “Taskforce Aanpak
georganiseerde Hennepteelt” legt uit.
“Met de georganiseerde hennepcriminaliteit worden miljarden euro’s verdiend
en veel van dat criminele geld wordt
geïnvesteerd in de bovenwereld via
witwasconstructies in, vooral, vastgoed.
Dat wordt gezien als een indirecte
bedreiging voor onze democratische
rechtsstaat. Dat is dan ook de reden dat
de aanpak van de georganiseerde hennepteelt is opgenomen in het Nationaal
Dreigingsbeeld, een rapport dat elke
twee jaar door de Nederlandse Politie
wordt opgesteld. Het is ons er dus om te
doen om zo veel mogelijk crimineel geld
af te pakken. Al dat zwarte geld vloeit
naar de bovenwereld en verdwijnt veelal
in vastgoed en dat is onacceptabel. Wanneer je de criminelen echt wilt raken, zul
je ze moeten raken in hun portemonnee
en dus beslag moeten leggen op huizen,
dure auto’s enzovoorts.”
Flowerpower?
De wereld is veranderd. Wiet kon toch
geen kwaad? Bij wiet dacht je aan
flowerpower: een onschuldig plantje dat
in een relaxt sfeertje wordt gekweekt.
Dat lijkt inmiddels verleden tijd. De
wereld achter de wietteelt is een verhard crimineel milieu, vertelt Broeren.
“Volgens het Trimbosinstituut zijn er
zo’n 400.000 cannabisgebruikers, goed
voor een nationale consumptie van
naar schatting zo’n 7,5 tot 10,5 ton cannabis. Dat is zo’n 10 tot 20 procent van
de totale productie van cannabis. Dat

betekent dat 80 tot 90 procent voor de
export is bestemd, waarmee nog meer
geld wordt verdiend. Big business dus.”
Om een flinke productie te draaien,
moeten criminele henneporganisaties
op zoek naar mensen die bereid zijn
om tegen een behoorlijke vergoeding
een hennepkwekerij thuis te beginnen. “Hennepcriminelen zoeken vaak
een makkelijk slachtoffer uit. Iemand
met een uitkering of veel schulden,
zonder veel uitzicht op een verbetering
van het leven, en denk ook aan alleenstaande bijstandsmoeders. Soms wordt
zo iemand geronseld in een kroeg in
een volkswijk maar ook zijn het vaak
kennissen en ‘vrienden’ die (al dan niet
gedwongen) een plantage op zolder
beginnen en dan wordt hem of haar een
flinke winst in het vooruitzicht gesteld.
Deze kan best gemaakt worden maar het
is maar de vraag of de ‘kweker’ hier zelf
iets van ziet. Om een kwekerij te beginnen moeten er eerst materialen worden
aangeschaft, en daar kan de bende bij
‘helpen’ door de kweker in contact te
brengen met een growshop waar alle
benodigdheden worden verkocht. De
growshop biedt hulp bij het opbouwen
van de hennepkwekerij, ze kunnen de
hennepstekken leveren, ze bieden aan
hulp aan tijdens het kweekproces en ze
zijn vaak bereid om de oogst te kopen.
Ook biedt de growshop de kweker de
mogelijkheid om de benodigde spullen via een lening aan te schaffen. Van
de eerste oogst ziet hij dan niets terug
omdat daarmee de schuld moet worden
terugbetaald, en is hij genoodzaakt om
opnieuw een kweek te beginnen om
er überhaupt iets aan te verdienen. De
vergoedingen van 1500 tot 2000 euro
die bij wijze van ‘verzorgingsgeld’ per
kweek betaald worden zijn vaak maar
een schijntje van de opbrengst die in de
tientallen duizenden euro’s kan lopen. En
dan zijn dat nog de ‘nette’ bendes, er zijn
ook criminele organisaties die de oogst
gewoon komen weghalen zonder dat de
‘thuisteler’ er ook maar een cent van ziet.
Ripdeals als deze komen geregeld voor.”

“Ik ken een vrouwtje in de bijstand die
bang is voor de maatschappij en van
iedereen. Een sociaal zwakker iemand.
Criminelen komen dan binnen en zeggen: je hebt niets te zeggen: ik pak je
zolder af en ik ga kweken hier. Zo’n
vrouwtje is in een zwakzinnige toestand
en weet niet hoe de maatschappij is”,
aldus een respondent tegen de politie in
een van de verhoren.
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Een hennepteeltexploitant tegen de politie:
“Het ene jaar leef je als God in Frankrijk,
dan kun je alles betalen, het andere jaar
kun je zo veel pech hebben gehad dat al je
hokken zijn geript of gepakt en dat je niets
meer hebt. Dat is het risico van het vak.”

Binnenkort zal naar alle waarschijnlijkheid ook het voorbereiden van de hennepkweek strafbaar worden gesteld en
dat is goed nieuws voor politie en het
Openbaar Ministerie. “Dat betekent dat
de activiteiten van een growshop vanaf
dat moment als strafbare gedragingen
in de zin van de Opiumwet kunnen
worden aangemerkt. Omdat growshops
worden gezien als een belangrijke spil in
de georganiseerde hennepcriminaliteit
is de verwachting dat met die wetswijziging een nog effectievere aanpak van de
georganiseerde hennepcriminaliteit kan
worden gerealiseerd.”
Twee branden per week
Dat het maatschappelijk ongewenst
is dat zwart geld wordt witgewassen,
is een reden om hennepkwekerijen
op te rollen, maar een andere reden
is het gevaar dat een hennepkwekerij
in een woonwijk kan vormen. Volgens
Interpolis/Achmea breken er gemiddeld
twee branden per week uit door illegale
hennepteelt. Schrikbarend veel, maar
wie ziet hoe amateuristisch de elektriciteit is aangelegd en hoe stroom wordt
afgetapt van het leidingnet, kijkt niet
meer van dit cijfer op. Het kan dan gaan
om het aftappen van stroom door een
kroonsteentje op het leidingnet buiten
in de grond te plaatsen tot gekantelde
en geboorde meterkasten. De kans op
kortsluiting is in vrijwel de meeste gevallen 100 procent, de vraag is alleen wanneer het misgaat.
De netbeheerders en de verzekeraars
hebben inmiddels de handen ineen-

geslagen en zijn in Zuid-Nederland
(Zeeland, Brabant en Limburg) een pilot
begonnen. Dat de keus voor de pilot op
Zuid-Nederland is gevallen, heeft enerzijds te maken met het feit dat eerder in
dezelfde regio een pilot werd gehouden
naar grote branden, anderzijds zijn er
vermoedelijk meer hennepkwekerijen in
het zuiden van het land, aldus Ton Haen
manager Speciale Zaken bij Interpolis.
Hij is uit naam van de verzekeraars bij
de pilot betrokken. Verzekeraars kunnen
een belangrijke rol vervullen bij de ontmanteling van criminele bendes die zich
met hennep bezighouden, aldus Haen.
“Meer dan de politie hebben zij toegang
tot allerlei gegevens. Zij weten op welke
naam een auto staat en wie in welk huis
woont. Verzekeraars hebben vrijwel
iedereen in de boeken staan. Mocht blijken dat een verzekerde betrokken is bij
hennepteelt dan wordt deze geroyeerd
uit de verzekering en het zal voor deze
persoon in de toekomst veel moeilijker
worden om een verzekering af te sluiten,
zeg maar: om weer deel te nemen aan
het maatschappelijke verkeer,” aldus
Ton Haen. Er is inmiddels een convenant ondertekend tussen het Openbaar
Ministerie, Netbeheer en het Verbond
van Verzekeraars waarin de samenwerking en het uitwisselen van gegevens
is vastgelegd. Ook de energiebedrijven
dragen in de gezamenlijke aanpak een
steentje bij door verdachte personen
eenmaal in de drie maanden te controleren op verbruik en door een “slimme”
meter te plaatsen. Al deze maatregelen
hebben tot doel zo veel mogelijk barrières op te werpen tegen criminelen en bij
te dragen aan een veiliger samenleving.
Nederland kan opnieuw een gidsland
zijn, dit keer als het gaat om de aanpak
van hennepteelt. “Uiteindelijk heeft niet
Nederland het grootste drugsprobleem
van Europa, maar Frankrijk en Zwitserland,” aldus Geert Broeren.
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Salvage

GOED BEWAARD
GEHEIM VOOR
GEMEENTEN…
Er is een grote brand, de Salvagecoördinator wordt opgeroepen maar treft ter plaatse een
gemeentelijke hulpverlener aan die de zaak al heeft geregeld voor de betrokkenen. Voor
het voldoen van de rekening wordt bij de Stichting Salvage aangeklopt, De samenwerking
tussen gemeenten en Salvage kan beter, wat kunnen gemeenten en de Stichting doen?
Een interview met oud-Salvagecoördinator, oud-expert en wethouder van de gemeente
Opsterland, Rob Jonkman.
Tekst: Edith Ufkes
Foto: Tom Manse

D

e samenwerking tussen brandweer en Salvagecoördinator
gaat bijna altijd goed. De brandweercommandant kent het werk van
Salvage en geeft de hulpverlening en
beredding alle ruimte. Soms echter
loopt het anders en worden Salvagecoördinatoren geconfronteerd met
andere gemeentelijke hulpverleners
die ter plaatse zijn en komt het voor
dat de gedupeerden door de gemeen-

te zijn opgevangen en dat de Stichting
Salvage na maanden wordt benaderd
om de rekeningen te voldoen. Een
hoop onnodige rompslomp met vaak
een teleurstellende uitkomst voor
gemeenten, maar belangrijker is de
achterliggende vraag: zijn gemeenten
voldoende bekend met het werk van
de Stichting Salvage?
Uit de Brand legde deze kwestie voor
aan Rob Jonkman. Jonkman is maar
JULI 2011
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WIE IS ROB
JONKMAN?
liefst 27 jaar actief geweest als expert,
waarvan 22 jaar als Salvagecoördinator, was vestigingsmanager van
Hettema en Disselkoen te Drachten
(tegenwoordig DEKRA, red.) en maakte
in 2010 een opvallende carrièrestap.
Hij werd gevraagd als wethouder in
zijn gemeente Opsterland en stemde
in met de benoeming. Het salvagewerk
en het expertisevak zei hij vaarwel. Hoe
kijkt hij als oud-Salvagecoördinator en
als wethouder aan tegen de samenwerking tussen gemeenten en hulpverlening vanuit Salvage? We spreken
hem in het prachtige achttiendeeeuwse gemeentehuis van Opsterland.
De Stichting Salvage zegt steeds
vaker te maken te hebben met een
coördinator vanuit de gemeente voor
de hulpverlening na een brand. Ziet u
deze ontwikkeling ook en zo ja, wat
zou hieraan ten grondslag kunnen
liggen?
“Ik kan me er iets bij voorstellen. De
Stichting Salvage is voldoende bekend
bij de burgemeester, de politie en
de brandweer. Zij zijn bekend met
het salvagewerk, maar bij een wat
grotere calamiteit, die in een kleinere
gemeente minder vaak voorkomt, kan
het op ambtelijk niveau voorkomen
dat er onbekendheid is met het werk
van de stichting en dat er iemand
van de gemeente het werk van een
Salvagecoördinator doet of taken van
hem overneemt. Zeker daar waar een
deelproces Opvang en Verzorging
of CRAS wordt gestart. Maar eerlijk
gezegd kan ik me niet voorstellen dat
dit vaak voorkomt. Het is wel zo dat
het uitstekende werk van Salvage nog
steeds een goed bewaard geheim is. In
de beginjaren van Salvage hadden de
coördinatoren regelmatig moeite om
bij de brand te komen doordat hun rol

onbekend was bij de brandweer of de
politie. Voorlichting is dan gewenst;
je kunt je afvragen of de stichting
zichzelf en het werk niet nog meer
onder de aandacht moet brengen bij
de gemeenten. Dat lijkt mij wel een
goed idee.”
Ligt het niet ook een beetje aan de
gemeenten? Zij moeten steeds meer
zelf oplossen en daardoor zouden zij
toch taken kunnen overnemen die
eigenlijk bij andere partijen liggen?
“Je ziet inderdaad dat burgers worden
gestimuleerd om gemeenten te zien
als het eerste loket waar zij terecht
kunnen wanneer zij een vraag hebben voor de overheid. Gemeenten
kunnen daardoor gewild of ongewild
meer verantwoordelijkheid naar zich
toetrekken. Maar dat neemt niet weg
dat ik geen enkele reden zie om de
hulpverlening als gemeente op me te
nemen wanneer er een goed geoutilleerde stichting is die alle knowhow in
huis heeft om dat te doen. Overigens
kan ik mij voorstellen dat wanneer
zich een calamiteit voordoet in een
gemeente, dan de kans bestaat dat er
zo veel afdelingen bij betrokken zijn:
van bijvoorbeeld milieu tot handhaving en sociale zaken, dat men langs
elkaar gaat werken. Informatie wordt
dan niet altijd juist gedeeld en er kan
onduidelijkheid ontstaan over welke
partijen waarbij betrokken zijn.
Gemeenten moeten juist de hand
uitsteken naar private partners waar ze
mee kunnen samenwerken. Het lijkt mij
een goed idee wanneer de gemeente
een centraal aanspreekpunt heeft voor
de Stichting Salvage, bijvoorbeeld de
risk- en/of insurancemanager. Bij een
calamiteit moeten de diverse betrokken
afdelingen dan een lijntje leggen met
deze centrale partij.

Rob Jonkman (50) verhuisde 19 jaar geleden naar Friesland. Van 1988 totdat hij
wethouder werd in 2010 was hij Salvagecoördinator. “Het was een uiterst boeiende
periode. Het bijzondere is, dat het werk is
dat veel voldoening geeft; je kunt echt iets
voor mensen betekenen en ze zijn zo blij
met de eerste opvang na een brand.”
Rob Jonkman werd vestigingsmanager
van het kantoor van Hettema en Disselkoen in Drachten (het huidige DEKRA).
Later werden de vestigingen van Hettema
weer gecentraliseerd en Jonkman werd
verantwoordelijk voor de noordelijke regio
van het expertisekantoor. In 1993 werd
Jonkman ingeschreven als register-expert
bij het NIVRE. In zijn woonplaats Beetsterzwaag was hij al langere tijd actief in de
lokale politiek voor de ChristenUnie. Na de
gemeenteraadsverkiezingen in 2010 werd
hij gevraagd als wethouder en stopte hij
met zijn expertisewerk. Een grote overstap,
maar Rob Jonkman ziet ook veel overeenkomsten tussen het expertisevak en de
politiek: “Een baan als wethouder kan ook
heel hectisch zijn, evenals het expertisevak,
alleen liggen de termijnen anders waarin je
moet beslissen. Verder heb je als wethouder ook met veel verschillende partijen te
maken en moet je goed belangen kunnen
afwegen. Dat geldt ook voor een expert.”
Van het salvagewerk mist hij het opstaan
midden in de nacht niet, wel het werk waardoor je in het hart van de actie staat. “Als
Salavagecoördinator sta je aan het front, je
staat midden in de hectiek die ontstaat na
een brand, als wethouder is de hectiek heel
anders. Dat is wennen.”
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Hebben we volgens u te maken met
een incident of een trend waarin de
gemeentelijke hulpverlening nadrukkelijker op de voorgrond treedt, al dan
niet ten koste van andere partijen?

Ook de brandweer vervult hierin nu al
een rol. Zij weten natuurlijk precies wat
de taken van Salvage zijn, en zij roepen
de coördinator op. Maar nogmaals,
ik denk dat er op het gebied van het
bekendmaken van de taken nog wel
wat missiewerk voor de stichting bij de
gemeenten te doen is.”
Wanneer een Salvagecoördinator te
maken krijgt met onbekendheid van
zijn functie, wat kan hij dan ter plaatse
doen?
“Je moet, bij voorkeur samen met de
bevelvoerende van de brandweer,
proberen om de ambtenaar ervan te
overtuigen dat er een organisatie is,

namelijk de Stichting Salvage, die er
speciaal is voor de hulpverlening na een
brand en de beredding van de goederen. Dat jij namens deze stichting en
de gezamenlijke verzekeraars het aanspreekpunt bent om dit soort taken in
overleg op elkaar af te stemmen. Maak
goede afspraken welke kosten naar de
stichting kunnen en geef daarvoor een
opdrachtbevestiging af, om te voorkomen dat je er later nog veel tijd aan
moet besteden. Bedenk ook dat met
name kleinere gemeenten maar zelden
te maken hebben met een echt grote
brand, waardoor men geen ervaring
heeft met Salvage, terwijl bij een grote
gemeente het risico van versnippering
van kennis aanwezig is.”

“Ik beschouw die keren die u noemt
waarin Salvagecoördinatoren hun
positie duidelijk moeten maken, of
waarin ze worden gepasseerd als een
incident. Wel zie ik steeds meer een
decentralisatie van taken. Als de burgers
een probleem hebben of ervaren, zullen
zij steeds meer de gemeente als eerste
overheid opzoeken met hun vraag. Ik
vergelijk het maar eens met de WMO
(Wet maatschappelijke ondersteuning,
red.). Deze wet heeft een loket waar de
burger zich kan melden met een vraag,
bijvoorbeeld als het gaat om thuiszorg
of om een scootmobiel. Achter het loket
zitten vele instanties en geprobeerd
wordt om de klant zo snel mogelijk
bij de juiste persoon of instelling te
krijgen. Zo zou het ook moeten zijn in
de hulpverlening na een brand. Als er
een hulpvraag bij het gemeentelijke al
of niet virtuele loket terechtkomt, moet
de ambtenaar zich realiseren dat voor
de eerste opvang en beredding één
organisatie moet worden benaderd en
dat is de Stichting Salvage, die waar
nodig in nauwe samenwerking met de
brandweer en gemeentelijke instanties
het meest geschikt is om de hulpverlening zo goed mogelijk uit te voeren.”
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Nationale politie per 1 januari 2012

“EENDUIDIGE
ORGANISATIE
LEIDT TOT BETERE
SAMENWERKING”
Het politiebestel gaat veranderen. Het wetsvoorstel hiertoe is in juni ingediend
bij de Tweede Kamer. De invoering van de zogeheten nationale politie moet leiden
tot betere politiezorg en meer veiligheid in Nederland. Maar wat gaat er precies
veranderen? En in hoeverre raakt dit partners als de brandweer?
Tekst: Dennis Mensink
Foto: Stichting Salvage en Shutterstock
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De politie moet dichter bij de burger komen te
staan, daarom blijft het gezag over de politie bij de
burgemeester.

“E

r komt een nationale politie
onder verantwoordelijkheid
van de minister die belast
is met de zorg voor veiligheid.” Deze
tekst uit het regeerakkoord vormde
in oktober 2010 de aankondiging van
een majeure operatie met ingrijpende
gevolgen voor ons politiebestel: de
nationale politie. “De uitvoering is
inmiddels gestart. De contouren van de
nieuwe organisatie beginnen zich af te
tekenen, maar die zijn (nog) niet voor
iedereen even zichtbaar”, schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie

in een nieuwsbrief van zijn ministerie.
Opstelten spreekt over “een doelmatiger
en effectiever veiligheidszorg, waarin
het vakmanschap van de politieagent
meer tot zijn recht komt”.
Een landelijk korps onder directe verantwoordelijkheid van de minister van
Veiligheid en Justitie stelt de politie
volgens diezelfde minister beter in staat
om invulling te geven aan de eisen die
de maatschappij stelt. Veiligheid voor
burgers en het werk van de politieagent
staan daarbij centraal. “De nationale
politie leidt tot meer ruimte voor de

professional, minder bureaucratie,
minder overlegstructuren, een veiliger leefomgeving en een effectievere
opsporing”, zo stelt het ministerie. Als
de nieuwe Politiewet wordt aangenomen door de Staten-Generaal, kan op
1 januari 2012 onmiddellijk worden
gestart met de nationale politie.
Eén korps
Wat gaat er nu concreet veranderen? Met
de oprichting van een landelijk politiekorps wordt de eenheid van de politie
versterkt. De huidige 25 regiokorpsen,
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het Korps landelijke politiediensten, de
Voorziening tot samenwerking Politie
Nederland en alle andere bovenregionale voorzieningen gaan op in dit
ene korps. Het korps bestaat uit tien
regionale eenheden en een of meer
landelijke eenheden die belast zijn met
de uitvoering van de politietaak zoals
nu de Nationale Recherche. De grotere eenheid is volgens het ministerie
nodig omdat veel politietaken, zoals
de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit, op zowel lokaal,
nationaal als internationaal niveau moeten worden uitgevoerd. De grenzen van
de regionale eenheden komen overeen
met de voorgenomen nieuwe indeling van de arrondissementen. Verder
komt er een ondersteunende dienst die
wordt belast met bedrijfsvoeringstaken
zoals ICT en personeelszaken.
“Betere samenwerking”
Door dit alles ontstaat volgens het
Ministerie van Justitie en Veiligheid
een efficiëntere politieorganisatie die
flexibel en slagvaardig kan inspelen
op veiligheidsproblemen en goed kan
samenwerken met andere partners,
zoals de veiligheidsregio’s. “Het is de
bedoeling om door de nieuwe, efficiente organisatie tot betere samenwerking met partners als de brandweer en
de veiligheidsregio’s te komen”, zegt
Job van de Sande, woordvoerder van

het ministerie. “Dat heeft te maken met
het feit dat de politie een meer eenduidige organisatie krijgt. Daardoor kun je
gemakkelijker afspraken maken.”
Van de Sande laat weten dat het bestuur
van de veiligheidsregio’s, de hoofdofficier en de korpschef onderling ook
afspraken maken als de nationale politie
er komt. “Het is de bedoeling dat er ook
convenanten worden gesloten als het
gaat om thema’s als rampen en crises,
zoals branden.” Het regionale beleidsplan, zoals dat elke vier jaar verschijnt,
wordt in de toekomst afgestemd op de
beleidsplannen van de veiligheidsregio‘s. “De politie blijft gewoon aan het
werk, net als de brandweer. Het is niet
de verwachting dat dingen in de dagelijkse praktijk ineens heel anders gaan.”
De politie moet dicht bij de burger
staan, vindt het ministerie. Daarom
blijft het lokale gezag over de politie
ongewijzigd. De burgemeester blijft
de politie aansturen bij het handhaven
van de openbare orde en hulpverlening
in zijn gemeente, terwijl de officier
van justitie de politie blijft aansturen
bij de strafrechtelijke handhaving van
de rechtsorde. In de wet wordt verder
opgenomen dat de burgemeester en de
officier van justitie instemmingsrecht
hebben bij de aanwijzing van het hoofd
van het plaatselijke onderdeel van de
regionale eenheid.

Zorgen over macht
De leiding van het landelijke korps
wordt opgedragen aan de korpschef.
Door de komst van een landelijk politiekorps verdwijnen de regionale korpsbeheerders en de regionale colleges. Dit
betekent een forse afname van de overlegstructuren rond de politie. Anders
dan in het huidige politiebestel krijgt de
minister zodanige bevoegdheden dat
hij direct kan sturen op het beheer en
de taakuitvoering van de politie. Voormalig minister Ter Horst uitte recent
haar zorgen over het feit dat alle macht
over politie en justitie straks bij een en
dezelfde persoon komt te liggen, de
minister van Veiligheid en Justitie. Ter
Horst heeft geen enkele moeite met de
persoon van Ivo Opstelten (VVD), die nu
op het departement de scepter zwaait.
“Maar het kan ook in andere handen
komen”, waarschuwt ze tegenover het
ANP. Ze vindt het beter als er verschillende machten zijn die elkaar in evenwicht houden. Eerder hoorde de politie
bij het Ministerie van Binnenlandse
zaken. De Tweede en Eerste Kamer
moeten een en ander dus zorgvuldig
wegen, aldus Ter Horst.
Regioburgemeester
De politiecommissarissen Jannine van
den Berg, Ruud Bik en Leon Kuijs worden benoemd in de korpsleiding van
de nationale politie. Minister Opstelten
heeft de drie commissarissen geselecteerd na gesprekken met de politietop,
justitie en vakbonden. Samen met de
vorige maand aangestelde kwartiermaker Gerard Bouman, ex-hoofd van de
AIVD, moeten zij het nationale politiekorps inrichten. Jannine van den Berg is
korpschef van Kennemerland, Ruud Bik
is baas van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en Leon Kuijs is voorzitter van de Raad van Korpschefs.
Nieuw in het politiebestel is de functie
van regioburgemeester. De regioburgemeester is de burgemeester van
de gemeente met het hoogste aantal
inwoners in het gebied waarin de regionale eenheid haar politietaak uitvoert.
De burgemeesters en de hoofdofficier
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STAND VAN ZAKEN
WETSVOORSTEL
Om de nationale politie tot stand te brengen, moet de Politiewet uit 1993
vervangen worden. Daarvoor is in 2006 al een wetsvoorstel bij de Tweede
Kamer ingediend. Dat wetsvoorstel is nu gewijzigd. Alle officiële stukken bij
dit wetsvoorstel staan op www.rijksoverheid.nl/nationalepolitie. Het is het
streven dat de nationale politie er per 1 januari 2012 komt.

van justitie leggen de verdeling van de
beschikbare politiecapaciteit in de regio
vast in een regionaal beleidsplan. Als
het niet lukt om overeenstemming te
bereiken, stelt de regioburgemeester
het regionale beleidsplan vast, samen
met de hoofdofficier.
Overhead
Al sinds 2008 pleit politiebond ACP
voor één nationale politie als een oplossing voor de financiële en bestuurlijke
problemen in de sector. “De ACP wil
een goede politieorganisatie die zo
doelmatig en doeltreffend mogelijk de
samenleving dient. De politie moet een
hele dominante rol spelen in het veiligheidsdomein”, stelt de bond op zijn

site. Het maakt de ACP niet direct uit in
welke vorm die georganiseerd is, zolang
deze vorm maar bijdraagt aan de doelstellingen.
Voormalig minister Guusje Ter Horst
(Binnenlandse Zaken) kondigde in
2009 bezuinigingen aan voor de politie. Onder meer politiebonden ACP en
ANVP waarschuwen sindsdien voor de
gevaren van bezuinigingen, voor zowel
agenten als burgers. “Politiemensen
moeten veilig en optimaal toegerust
en uitgerust hun werk kunnen doen:
een bijdrage leveren aan het realiseren
van orde, rust en veiligheid. Het aantal
regio’s of de vorm waarin dat gebeurt, is
daarbij bijvoorbeeld minder van belang,
mits de werkgelegenheid overeind

blijft”, stelt het ACP. Ook als het gaat
om de nationale politie zijn de politiebonden op hun hoede. Volgens Van de
Sande van het Ministerie van Justitie
gaat de komst hiervan echter niet
gepaard met (extra) bezuinigingen. “Het
is de bedoeling dat de overhead minder wordt, maar dat is een geleidelijk
proces. Dankzij het natuurlijke verloop
komen we in de gewenste situatie. Het
ministerie trekt de komende jaren juist
jaarlijks tussen 300 en 370 miljoen euro
uit voor de politie om de operationele
sterkte op peil te houden. Het aantal
van 49.500 agenten is gegarandeerd.
Daarmee zijn er 3000 agenten meer
op straat dan anders het geval zou zijn
geweest.”
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Salvage

SCHOUDERFUNCTIE
OF MAN VAN DE
VERZEKERING
Is de Salvagecoördinator er in de eerste plaats om een stabiele situatie te
creëren na een brand voor de mensen en de goederen, of ten eerste een echte
uithuilschouder waar mensen in een crisis hun hele verhaal bij kwijt kunnen.
Twee generaties Salvagecoördinatoren aan het woord. Herman van Lom (firmant
bij Knipmeijer Expertises in Uithoorn) liep vanaf 1987 mee als Salvagecoördinator,
in maart nam hij afscheid. Timo Poppe heeft net zijn eerste week met
salvagediensten erop zitten.
Tekst: Edith Ufkes
Foto’s: Ank Zwolle (Herman van Lom) en Joop Baars
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HERMAN

Herman van Lom (65):

“Je hebt een
schouderfunctie”
“Ik ben al sinds 1986 Salvagecoördinator, vanaf het allereerste uur dus.
Ik heb de Bijlmerramp meegemaakt
vanachter de schermen, de explosie in
de Cindu-fabriek in Uithoorn in 1992 en
de Vuurwerkramp in Enschede. Bij de
laatste ramp was ik zeer nauw betrokken. Samen met Wilma Oldenhof was ik
benaderd om als een Salvagecoördinator op te treden bij de ramp. Je kunt je
niet voorstellen hoe dat is: een woonwijk waarin geen enkel leven meer is,
je hoort niets, het is er doodstil, alleen
af en toe piept er een nog een deur of
kraakt er wat Luxaflex. Bizar. Maar ook
een andere ramp als de helikopter in
Zaltbommel die een stroomstoring
veroorzaakte, heeft een enorme impact op het gewone leven. Ik heb een
week op het gemeentehuis gezeten
van de Bommelerwaard en spreekuur
gehouden voor gedupeerden. Dan krijg
je te maken met heel andere zaken:
elektrische deuren van bedrijven die
niet meer opengaan of apparatuur van
longpatiënten die uitvalt.
Het allerbelangrijkste vind ik, en ik hoop
ook dat de jongere generatie daar goed
van doordrongen is, dat je beseft dat je
op een rampgebied bent voor de gedupeerden en niet voor de verzekerden.
Je bent er dus als Salvagecoördinator
en niet als expert. Dat is een wezenlijk
verschil. Een expert kijkt naar de verzekeringspolis, een Salvagecoördinator
is een uithuilschouder. En dan hoor je

ook van alles hoor: over de relatie, over
welke ruzies en drama’s zich afspelen.
Maar mocht je dan iets horen waarvan
je het gevoel hebt dat het zou kunnen
duiden op iets dat niet in de haak is,
dan kun je daar altijd later nog iets mee
doen. Je bent er in de eerste plaats om
iemand te helpen. Dat is vaak ook wel
voldoende want je krijgt wel genoeg
voor je kiezen. Ik heb al heel wat slachtoffers gezien, ik denk in totaal wel meer
dan 250. In het begin is het wennen:
dan krijg je van de brandweer te horen:
“Stap daar maar over heen, die wordt zo
opgehaald.” Toen ik dat voor het eerst
hoorde, dacht ik: ‘mijn hemel, ik moet
nog terug’. Maar het went, echt waar. Je
hebt een groot incasseringsvermogen
nodig, maar dat bouw je op als expert.
Verder moet je een beetje acteertalent
hebben. Je moet kunnen meehuilen
met slachtoffers maar ook met ze meelachen. Ik heb het eens gemerkt bij een
mevrouw in een verzorgingstehuis die
slachtoffer was van een brand maar
niets wilde zeggen, ik ben voor haar
gaan zitten en ik heb haar hand gepakt.
Dat is heel belangrijk omdat je zo echt
contact met iemand maakt, in tegenstelling tot wanneer je blijft staan. Ik
wreef over haar arm en ze mompelde
iets wat ik niet verstond, ik probeerde
haar nog meer gerust te stellen en ze
begon iets duidelijker te praten: ze zei
dat haar gebit nog op haar kamer lag!
Dat heb ik toen gehaald en het was
nog helemaal intact. Dat is toch fantastisch dat je zoiets kunt betekenen voor
iemand van negentig. Daar doe je het
voor. Het verzekeringendeel komt later
wel.”
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TIMO
Timo Poppe (44)

“Je wordt een
betere expert als
je Salvage doet”
“Ik heb de opleiding in april afgerond
en ik heb nu een week meegedraaid.
Het is mij echt honderd procent meegevallen, ondanks dat ik moest wennen aan de lange dagen. Midden in
de nacht eruit en dan doorpakken tot
in de middag, dat vond ik wel zwaar,
maar goed dat hoort erbij. Mijn eerste oproep was in Leeuwarden, een
slaapkamer was uitgebrand door een
dekbed dat in brand was gevlogen
nadat het op een halogeenlampje
had gelegen. Toen ik ter plaatse
kwam, waren de mensen al opgevangen, dus er was niet zoveel meer
te doen voor mij. Bij mijn tweede
oproep kon ik wel meteen flink aan
de slag. Een grote meubelmakerij
in Zwolle, uitgebrand en total loss.
Ik schat dat er zo’n 80.000 euro aan
handel verloren is gegaan. De eigenaren waren slecht verzekerd, ze hadden geen bedrijfsschadeverzekering.
Ik vreesde of liever gezegd, ik wist
meteen dat het een faillissement zou
worden. Opmerkelijk vond ik de reacties van deze eigenaren, ze leken vrij
rustig onder alles. Maar dat is dan ook
het bijzondere van het werk dat je
met zo veel verschillende mensen te
maken hebt en dat iedereen verschillend reageert op emotionele situaties.
Het is heel moeilijk om in te schatten
hoe je mensen emotioneel aantreft.

Mensen reageren allemaal verschillend op heftige situaties als een brand
of een andere ramp of calamiteit.
Het mooie van het werk is echter
dat je echt iets voor mensen kunt
betekenen. Toen ik net begon in het
expertisevak, vergat ik het menselijke
aspect wel eens, ik kwam binnen om
de schade te regelen en had niet zo
veel oog voor de emoties. Nu heb ik
geleerd dat ik als Salvagecoördinator
weliswaar ter plekke ben om een
schadestop te bewerkstelligen en
dat ik moet streven naar zo weinig
mogelijk restschade, maar dat ik er
vooral ben om een stabiele situatie te
creëren.
Ik heb de opleiding tot Salvagecoördinator gevolgd omdat ik meer wilde
met het expertisevak. Ik ben in 2000
begonnen als schadebehandelaar bij
Hettema en Disselkoen. In 2007 ben
ik schade-expert geworden bij CED,
en dat ben ik nog steeds. Ik vind het
schade-expertisevak het mooiste ter
wereld en ik wilde het graag meer
verdieping geven, vandaar dat ik de
opleiding tot Salvagecoördinator ben
gaan volgen. Het menselijke aspect
hoop ik nog verder te leren door
ervaring, de praktijk leer je alleen
maar door het te doen. Ik hoop dat
het expertisevak nog meer allround
wordt dan het nu al is. Dat wij echte
schademanagers kunnen worden, die
de reconditionering kunnen inzetten
en die verzekerden kunnen adviseren
over hun schadeverzekeringspolis.
Dat maakt ons vak, samen met het
salvagewerk, alleen maar nog afwisselender en interessanter.”
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GECERTIFICEERDE
SCHADESTOPBEDRIJVEN
* Eenvoudig ** Complex *** Specialistisch

29 JUNI 2011
DRENTHE
Arepa Benelux B.V.
Rabroekenweg 7
7942 JE MEPPEL
0522-259922
033-4535030
** ***

Eresdé B.V.
W.A. Scholtenstraat 9i
9403 AJ
ASSEN
0900-3737332
06-23553645
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Marconistraat 11C
7903 AG HOOGEVEEN
0528-231255
0800-3656267
* **

FLEVOLAND
Dolmans Calamiteiten
Diensten
Antennestraat 25
1322 AL
ALMERE
0800-3656267
0800-DOLMANS
* **

FRIESLAND
Recontec B.V.
De Loads 3
8447 GP HEERENVEEN
0513-684014
0900-73266832
** ***

Eresdé B.V.
Edisonstraat 21
8661 NA
HARLINGEN
0900-3737332
06-23553645
* **

Polygon Nederland B.V.
Businesspark Friesland
West 37A
8466 SL
HEERENVEEN
0513-640556
0800-6868377
*

Schoonmaakbedrijf
Vlietstra B.V.
Harlingerweg 49
8801 PA
FRANEKER
0517-393847
06-53298294
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Jupiter 2B
8448 CD
HEERENVEEN
0513-683573
0800-DOLMANS

GELDERLAND
ACI Reconditionering &
Schadeherstel B.V.
Polderweg 13
4005 GA
TIEL
0344-635851
0344-578989
* ** ***

All-Net B.V.
Dijkgraaf 7
6921 RL
DUIVEN
026-3115000
026-3115000
* **

Casander + Guliker B.V.
Edisonstraat 18
3861 NE
NIJKERK
033-2450204
033-2450204
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Curaçao 21
7332 BL
APELDOORN
055-5410310
0800-DOLMANS
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Molenweg 1
6679 AP
NIJMEGEN
024-3734199
0800-DOLMANS
* **

Polygon Nederland B.V.
Hooiland 1
6666 MJ
HETEREN
0172-421600
0800-6868377
*

TSB B.V.
Dodewaardlaan 8
4006 EA
TIEL
0344-618630
0344-618630
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Grutbroek 43
7008 AL
DOETINCHEM
0314-361144
0570-519205
* **

* **

GRONINGEN
Polygon Nederland B.V.
Stavangerweg 7
9723 SC GRONINGEN
050-5498432
0800-6868377
*

Schoonmaakbedrijf
Tienstra B.V.
Rouaanstraat 18
9723 CD GRONINGEN
050-5411464
050-5411464
* **

Schoonmaakbedrijf
Vlietstra B.V.
Neutronstraat 13
9743 AM GRONINGEN
050-3182020
06-53298294
* **

LIMBURG
Belfor Nederland B.V.
Breukerweg 182
6412 ZL
HEERLEN
045-5233133
0900-43214321
* ** ***

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Trambaan 17
6101 AJ ECHT
0475-410024
0800-DOLMANS
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Weerterveld 45
6231 NC
MEERSSEN
043-3611459
0800-DOLMANS
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Willem Barentszweg 4B
5928 LM
VENLO
077-4642800
0800-DOLMANS
* **

Schoonmaakbedrijf R.
Janssen
Parijsboulevard 305
6135 LJ
SITTARD
046-4527089
046-4517878
* **

Koenders Multi Care
Industriestraat 17
6135 KE
SITTARD
046-4518880
06-53112406
* **

MOC B.V. Elsloo
Business Park Stein 112
6181 MA ELSLOO
046-4373625
046-4362861
*

Polygon Nederland B.V.
Albert Thijsweg 15
6471 WX
KERKRADE
0172-421600
0800-6868377
*

NOORDBRABANT
Arepa Benelux B.V.
Robijnborch 5
5241 LK
ROSMALEN
073-5230115
033-4535030
** ***

Belfor Nederland B.V.
Ekkersrijt 4311
5692 DJ
EINDHOVEN (SON)
0499-494160
0900-43214321
* ** ***

Dolmans Calamiteiten
Diensten
De Grote Beer 25
5215 MR
DEN BOSCH
073-6871010
0800-DOLMANS
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Esp 260B
5633 AC
EINDHOVEN
0800-3656267
0800-DOLMANS
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Nautilusstraat 61
5015 AN
TILBURG
013-5499299
0800-DOLMANS
* **

MOC B.V. Mierlo
Industrieweg 3
5731 HP MIERLO
0492-663855
0492-660998
*

Polygon Nederland B.V.
Canadaweg 32B
4661 PZ
HALSTEREN
0172-421600
0800-6868377

SIS Schoonmaak B.V.
Waardsestraat 24
5388 PP NISTELRODE
0412-617012
0412-617012

Polygon Nederland B.V.
De Corantijn 18M
1689 AN HOORN
0172-421600
0800-6868377

Technon Service B.V.
Koperslagerstraat 35
5405 BS
UDEN
0413-254398
06-53704459

Ruitenheer B.V.
Calamiteitendienst
Keienbergweg 7
1101 EZ AMSTERDAM
020-6975560
0800-RUITENHEER

*

* ** ***

Holland Herstel Groep/
Ureco B.V.
IABC 5260A
4814 RD BREDA
076-5246013
0800 4448732
* ** ***

Holland Herstel Groep/
Ureco B.V.
Frontstraat 1A
5405 AK UDEN
0413-335326
0800 4448732
* ** ***

NOORDHOLLAND
Belfor Nederland B.V.
Hazenkoog 37A
1822 BS ALKMAAR
072-5671467
0900-43214321
* **

Belfor Nederland B.V.
Hogeweyselaan 119
1382 JK
WEESP
0294-416151
0900-43214321
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Drachmeweg 2
2153 PA
NIEUW-VENNEP
0252-676250
0800-DOLMANS
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Fluorietweg 31b
1812 RR
ALKMAAR
072-5402377
0800-3656267
* **

Polygon Nederland B.V.
Kleine Dreef 59
5504 LG
VELDHOVEN
040-2953063
0800-6868377

Meyer Specialistische
Reiniging B.V.
Snelliusstraat 1
1704 SW
HEERHUGOWAARD
072-5714507
072-5714507

Recontec B.V.
Ekkersrijt 4311
5692 DJ
EINDHOVEN
0499-490989
0900-73266832

Polygon Nederland B.V.
Gyroscoopweg 114
1042 AX
AMSTERDAM
020-6135389
0800-6868377

*

* ** ***

** ***

*

*

* **

VKS B.V.
Vrijheidsweg 8
1521 RR WORMERVEER
075-6213041
075-6213041
* **

OVERIJSSEL
Bos Reconditionering
Westermaatsweg 9
7557 BW HENGELO
074-2567182
074-2567182
*

Euro Cleaning B.V.
Marssteden 62
7547 TD
ENSCHEDE
053-4283500
053-4283500
* **

Kalshoven Specialistische
Reiniging B.V.
Ternatestraat 9
8022 NL
ZWOLLE
0529-431207
0529-431207
*

Polygon Nederland B.V.
Marconistraat 35
7575 AR
OLDENZAAL
0541-535020
0800-6868377
*

Polygon Nederland B.V.
Marconistraat 4A
8013 PK
ZWOLLE
038-4604485
0800-6868377
* ** ***

Schoonmaakbedrijf
Vlietstra B.V.
George Stephensonstraat 30
8013 NK ZWOLLE
038-4607935
06-53298294
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Maagdenburgstraat 14
7421 ZC DEVENTER
0570-519205
0570-519205

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Aquamarijnstraat 129
7554 NP HENGELO
074-2567728
0570-519205

Arepa Benelux B.V.
Essebaan 24-26
2908 LK
CAPELLE A/D IJSSEL
010-2642646
033-4535030

UTRECHT

Belfor Nederland B.V.
Vestiging Alexanderpolder
Aluminiumstraat 25-29
3067 GS
ROTTERDAM
010-4559690
0900-43214321

* **

Arepa Benelux B.V.
Terminalweg 31
3821 AJ AMERSFOORT
033-4535030
033-4535030
** ***

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Ariane 4
3824 MB
AMERSFOORT
0800-DOLMANS
0800-DOLMANS
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Boerhaaveweg 5
3401 MN
IJSSELSTEIN
030-6888520
0800-DOLMANS
* **

Polygon Nederland B.V.
Algolweg 9B
3821 BG
AMERSFOORT
0172-421600
0800-6868377
*

ZEELAND
Dolmans Calamiteiten
Diensten
Albert Plesmanweg 50
4462 GC
GOES
0113-222141
0800-DOLMANS
* **

Polygon Nederland B.V.
Octrooiweg 1
4538 BP
TERNEUZEN
0172-421600
0800-6868377
*

ZUIDHOLLAND
ACI Reconditionering &
Schadeherstel B.V.
Pascalstraat 70
3316 GR
DORDRECHT
078-6540008
0344-578989
*

* ** ***

* ** ***

Belfor Nederland B.V.
Energieweg 12
2382 NJ
ZOETERWOUDE/RIJNDIJK
071-5416643
0900-43214321
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Tinwerf 4
2544 ED
DEN HAAG
070-3080909
0800-DOLMANS
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Dotterbloemstraat 20
3053 JV
ROTTERDAM
010-4220400
0800-DOLMANS
* **

Polygon Nederland B.V.
J. Keplerweg 4
2408 AC
ALPHEN A/D RIJN
0172-421600
0800-6868377
* **

Polygon Nederland B.V.
Abel Tasmanstraat 73
3165 AM
ROTTERDAM
010-4166968
0800-6868377
*

Recontec B.V.
Daltonstraat 40
3316 GD
DORDRECHT
078-6511622
0900-RECONTEC
** ***

Vrolijk Schadeherstel B.V.
Platinaweg 19
2544 EZ
s-GRAVENHAGE
070-4043119
070-4043119
* **

* **

*
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18 SEMINAR

De bezoekers zagen in de praktijk
hoe een hennepkwekerij eruitziet
onder leiding van vader en zoon
Warmerdam

13 APRIL: STICHTING SALVAGE EN
SOS ORGANISEREN SAMEN THEMADAG
OVER HENNEPCRIMINALITEIT
Eind 2010 was het een feit:
de Stichting Salvage maakt
vanaf dat moment gebruik
van een nieuwe alarmcentrale, SOS International. Tussen Oud en Nieuw is voor
de Stichting Salvage altijd
een bijzonder drukke tijd,
dus de samenwerking met
SOS International moest

gaandeweg gestalte krijgen.
Tijd voor een introductie
was er niet, maar daar kwam
op 13 april verandering in.
Toen werd er in de Amsterdam ArenA een middag
georganiseerd om elkaar
beter te leren kennen. Als
thema was hennepteelt
gekozen. Geert Broeren van

het Openbaar Ministerie, Ton
Haen (Interpolis) en Peter
Jans-Rat lieten in een onthullende presentatie zien welke
(brand)gevaarlijke gevolgen
de illegale wietteelt met zich
meebrengt. Vader en zoon
Warmerdam zijn gespecialiseerd in het opsporen van
hennepteelt en lieten de be-

zoekers een kijkje nemen in
een gesimuleerde kwekerij.
Ook brachten de Salvagecoördinatoren een bezoek
aan SOS International en
konden zij zien met welke
hectiek de alarmcentrale te
maken heeft en hoe meldingen in de systemen worden
verwerkt.
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SEMINAR 19

Vader en zoon Warmerda
m leidden de aanwezigen
door de hennepkwekeri
rond
j

terie ’s-Hertogenbosch), Ton Haen
)
V.l.n.r.: Geert Broeren (Openbaar Minis
en Peter Jans-Rat (Netbeheer Nederland
(manager Speciale Zaken Interpolis),

Stichting Salva
ge
op een lange en en SOS International koerse
n
prettige samen
werking aan
De Salvagecoör
International en dinatoren kregen een rondlei
di
maakten de m
eldingen “live” ng door SOS
mee
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20 NIEUWS

OUD-BESTUURDER HELPT KPI’S
SCHADESTOPBEDRIJVEN OPZETTEN
Terwijl Jan Sint Nicolaas afgelopen jaar nog afscheid nam
van de Stichting Salvage is hij inmiddels alweer actief voor de
stichting. En wel als zelfstandig adviseur, ingeschakeld om de
kwaliteit van de dienstverlening van schadestopbedrijven nog
verder te verbeteren.

Jan Sint Nicolaas is voor veel relaties van de
Stichting Salvage een bekende naam. Hij was
een van de Salvagecoördinatoren van het eerste uur, maakte de oprichting van de stichting
mee en heeft mede vorm gegeven aan de vele
professionaliseringsslagen van de stichting.
Afgelopen najaar nam hij afscheid als bestuurslid. Dat was noodgedwongen, want Sint
Nicolaas vertrok bij zijn toenmalig werkgever
Interpolis. Zodoende kon hij zijn rol als vertegenwoordiger van de provinciale verzekeraars
niet meer invullen.
Bij Interpolis was Sint Nicolaas lange tijd hoofd
van de expertisedienst. “Ik heb daar ontzettend veel geleerd. Managen, mensen aansturen, maar ook het maken van business cases.
Ik ben altijd bezig geweest met interessante,
toepasbare concepten. Op het gebied van
bedrijfsprocessen en efficiëntie, maar ook op
marketinggebied.” Zo was de “Mannetjes van
Interpolis” een van zijn creatieve ideeën.

Adviesbureau
Het vertrek bij Interpolis heeft voor Sint
Nicolaas een nieuwe periode ingeluid, namelijk die van zelfstandig ondernemer. Begin
dit jaar startte hij een eigen adviesbureau,
ConSence Advies. Hij geeft hierbij adviezen
aan verzekeraars, het intermediair en bedrijven die met of voor deze partijen werken.
“Ik ben eerst teruggegaan naar de kern: wie
ben ik, wat kan ik en vooral, wat vind ik leuk?
Als je kunt doen wat je leuk vindt, is werken
geen opgave, maar een hobby.” En de hobby
die hij nu vol passie beoefent, heeft hem al
vrij snel weer teruggebracht bij de Stichting
Salvage. “De stichting had iemand nodig met
ervaring op het gebied van kwaliteits- en
prijssystemen. Die ervaring heb ik opgedaan
bij Interpolis”, vertelt Sint Nicolaas. “Ik ben
altijd al verbonden geweest met de stichting
en vind het heel leuk dat het op deze manier
een vervolg krijgt.”

Schadestopbedrijven
Geerlof van Loo, beleidsmedewerker bij de
Stichting Salvage, legt uit wat de samenwerking behelst. “Vorig jaar zijn we druk bezig
geweest met het onder de loep nemen van
onze schadestopbedrijven. Waren we eerst
gericht op eenduidigheid van de activiteiten
die de schadestopbedrijven uitvoeren, nu
willen we verder gaan.” Het contact tussen de
Stichting Salvage en de schadestopbedrijven
dient nog professioneler te worden. “We
willen meer naar een klant/leverancierrelatie.
Dat betekent ook dat we beter inzicht in de
activiteiten die zij uitvoeren willen hebben.
Hoe pakken zij de schadestop aan? Op welk
niveau? Kwaliteit is belangrijker dan prijs.”
“Ben je getroffen door brand, dan moet je
kunnen rekenen op de perfecte ondersteuning. De eerste noodmaatregelen moeten
op de juiste manier worden getroffen”, vult
Sint Nicolaas aan, die als bestuurslid van de
Stichting Salvage onder meer verantwoordelijk was voor de schadestopbedrijven.
“Maar vaak nog belangrijker is: hoe ga je
met de klant om? Is hij bijvoorbeeld tevreden over de genomen maatregelen en de
wijze van communicatie? De diverse kwaliteitsaspecten gaan we nader bekijken, om
zodoende tot bepaalde kwaliteitsnormen te
komen.”
Kwaliteitseisen en kpi’s
Het is de bedoeling om kpi’s (key performance indicatoren, red.) voor alle relevante
aspecten te benoemen. Tot begin oktober
zijn de stichting en Sint Nicolaas druk met
het definiëren van kpi’s. Daarna gaan zij deze
meetpunten toetsen aan de praktijk om
vervolgens de kpi’s te laden met ervaringscijfers. Maar over niet al te lange tijd zal dit
zijn gebeurd. “Op basis van de kpi’s willen we
opdrachten in de toekomst toekennen”, zegt
Van Loo. Dat is een behoorlijke verandering,
ook voor de schadestopbedrijven. Sint Nicolaas: “Een verdere professionalisering, die alle
partijen (inclusief verzekeraars) op termijn
alleen maar voordeel zal opleveren.”
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SALVAGE IN BEWEGING

PERSONALIA
RENÉ VAN GIJZEN
Nieuw bestuurslid
René van Gijzen
(50), directeur
schadebedrijf bij
ASR Verzekeringen,
is toegetreden tot
het bestuur van de
Stichting Salvage.
“Het onderwerp
spreekt me aan,
het is het moment
voor de verzekeraar
waarin hij iets voor de verzekerde kan betekenen.”
Van Gijzen is zelf nooit Salvagecoördinator geweest
maar verwacht op basis van opgedane kennis en
ervaring een wezenlijke bijdrage aan de Stichting
Salvage te kunnen leveren. “Ik vind het ook een
mooie gelegenheid om contact te krijgen met wat
er bij verzekerden en in de rest van de markt leeft”,
aldus Van Gijzen.

IVO VAN DIJK
Nieuwe algemeen directeur
bij SOS International

GESLAAGD!
Op 20 april werden de opleidingsdagen van de
Stichting met succes afgerond door:
Earle van den Beld: EMN Expertise, Robert
Blide: CED BrandVaria, Friso Jacobs: DEKRA
Experts b.v., Geert de Kroon: CED BrandVaria,
Robert Migchelsen: CED BrandVaria, Olaf
Peters: DEKRA Experts b.v., Timo Poppe: CED
BrandVaria en Kees van Lambalgen: DEKRA

Experts b.v.
Daarnaast volgden Sanny van Haperen en
Miranda van Stein van SOS International de
opleiding om meer feeling met het vak te krijgen. De Salvagecoördinatoren konden na de
opleidingsdagen in de bekende gele kleding
naar huis. In het najaar zullen de eerste ervaringen op een terugkomdag worden gedeeld.

EXPERTISEBUREAUS
Dit jaar is Knipmeijer Expertises b.v. uit
Uithoorn teruggetreden uit het salvagewerk.
Sinds de start in 1986 zijn zij betrokken geweest bij Salvage. Wij danken hen dan ook voor
de jarenlange inzet (zie ook het interview met

Herman van Lom in dit nummer). De expertisekantoren Brava Expertise te Maarn en Vidi
Expertise b.v. uit Eibergen zijn toegetreden.
Advidiz gaat verder onder de naam Vloedgraven Expertise.

Sinds 1 februari 2011
heeft SOS International een nieuwe algemeen directeur. Ivo
van Dijk (43 jaar) was
in zijn vorige functie
adjunct-directeur bij
ASR Verzekeringen,
verantwoordelijk
voor het ziektekostenbedrijf. Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de VU te Amsterdam
en heeft een loopbaan in zorgverzekeringen bij
Achmea (5 jaar), ONVZ (5 jaar) en ASR Nederland
(8,5 jaar). Ivo is Guido Horst opgevolgd die na ruim
vier jaar als algemeen directeur bij SOS International werkzaam te zijn geweest, directeur ICT is
geworden bij ASR Nederland.

ALEXANDER MEGENS
Sectormanager Frontoffice
bij SOS International
Met ingang van
1 maart 2011 is
Alexander Megens
benoemd tot
sectormanager
Frontoffice bij
hulpverleningsorganisatie SOS International. Alexander is
werkzaam geweest
bij ABN Amro als
Project- en Chancemanager. Bij SOS International
stuurt hij de sector Frontoffice aan. Bij Frontoffice
is het Salvageteam ondergebracht dat 24 uur per
dag de salvagemeldingen coördineert. Daarnaast is
de afdeling het eerste telefonische aanspreekpunt
voor gedupeerden die de hulp van de alarmcentrale inroepen.
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“WE ZIJN ONAFHANKELIJKER
EN SNELLER GEWORDEN”
PAS2010 KLAAR VOOR 2011
De tweede release van automatiseringssysteem PAS2010,
dat sinds begin dit jaar in de lucht is, was begin juni een feit.
Daarmee is de stichting voor wat betreft de verwerking van de
meldingen en de bijbehorende administratie weer bijna op het
niveau dat zij gewend was. Eind juli volgt er nog een derde grote
release. Dan worden de onderdelen “melding” en “betaling
en facturatie” afgerond en is de tijd aangebroken de gewenste
verbeterpunten door te voeren.
“Een aantal kinderziekten is opgelost en we
hebben een volgende stap gezet als het gaat
om toepassingen”, vertelt Geerlof van Loo,
beleidsmedewerker van Stichting Salvage.
Nieuw in Pas2010 is het facturatiegedeelte,
waar de medewerkers van SOS inmiddels de
inkoopfacturen kunnen toevoegen. Na de volgende release eind juli rollen ook de verkoopfacturen eruit. “We hadden maar kort de tijd
om het systeem in te richten. Begin januari
was het systeem al zover dat we de meldingen die via de brandweer binnenkomen op
de gewenste manier konden verwerken. Op
zich een prestatie van formaat. Vervolgens
hebben we hard gewerkt aan het financiële
deel.” Met andere woorden: met de tweede
release die net geweest is en de derde release
eind juli is volgens Van Loo de basis van
Pas2010 op orde. Daarmee heeft de Stichting
Salvage een eigen systeem gekregen, met als
gevolg meer onafhankelijkheid, flexibiliteit,
efficiëntie en nieuwe mogelijkheden. Dankzij
Pas2010 werkt de stichting namelijk voor het
eerst volledig onafhankelijk van systemen die
draaien bij derden. “De doelstelling om ons
onafhankelijker te maken hebben we zeker
gehaald”, zegt Van Loo.
Winstpunten volgen nu
Maar de stichting wil meer van het systeem.
“De echte winstpunten volgen hierna pas”,
weet Van Loo. Die punten hebben vooral

COLOFON
Een uitgave van de
Stichting Salvage

Verschijnt 2 maal per jaar. De Stichting
Salvage biedt snelle en praktische hulp na
een calamiteit. Dit begint bij de melding
door de brandweer en loopt tot en met
de overdracht aan de verzekeraars. Onze
activiteiten met bijbehorende toegevoegde waarde en kosten zijn inzichtelijk
en afgestemd op de behoeften van onze
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branche van brandverzekeraars en de
maatschappij.
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Redactie

betrekking op de communicatie met de buitenwereld. Niet alleen met Salvagecoördinatoren, maar ook met verzekeraars en andere
bij het Salvageproces betrokken stakeholders.
Een van de aanvullingen is bijvoorbeeld de
notificatie richting verzekeraars die we in
deze fase al zullen invoeren. “Gaat de Salvagecoördinator naar een brand, dan gaat er,
nadat hij zijn werkzaamheden heeft afgerond,
een notificatie naar de verzekeraar. Daarmee
brengen we de verzekeraar op de hoogte van
het feit dat we naar een van zijn verzekerden
zijn geweest. Dat automatisch gegenereerde
bericht vullen we dan aan met de op dat
moment bekende informatie over de situatie.”
Verzekeraars beschikken met dit hulpmiddel
snel over informatie en kunnen hun klanten,
sneller dan voorheen, van dienst zijn. De toekomstige verbeterslagen zullen onder meer
de doorlooptijden verbeteren. “We gaan efficiënter opereren. Dat komt de kwaliteit van
onze dienstverlening ten goede.”
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