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Het aantal brandstichtingen neemt de afgelopen jaren toe en daarmee ook het aantal branden.
Vandalisme lijkt meer voor te komen, maar ook lijken er meer pyromanen dan ooit rond te lopen in
Nederland. Het Verbond heeft geen harde cijfers maar zet desondanks hoog in op de preventie van
brandstichting.
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De gemeente is verantwoordelijk voor de
veiligheid van de burgers, maar nog niet
alle gemeenteambtenaren zijn vertrouwd
met het werk van de Stichting Salvage en dat leidt
soms tot misverstanden. Het werd tijd om nieuwe
afspraken tussen Salvage en de gemeenten vast te
leggen in een protocol.
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EEN ZAAK VAN DE MARKT
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In het nieuwe Bouwbesluit is de verplichte
doormelding naar een Regionale Alarm
Centrale afgeschaft. De overheid wilde het
onnodig uitrukken van de brandweer aan banden
leggen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken licht
het besluit toe, Jans Weges van het NIFV en Robert
van Tongeren (Achmea) reageren.
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Gerrit de Vries
(Kakeswaal) en
Peter de Raad
(Lengkeek) over werken in
het nieuwe PAS 2010. Als
de Salvagecoördinatoren
eenmaal gewend zijn aan
PAS2010, heeft het eigenlijk
alleen maar voordelen dat
de medewerkers aan de
andere kant, de melding ‘live’
ingevuld zien.

JOOP WATERREUS:
SALVAGEMAN VAN HET
ALLEREERSTE UUR
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Joop Waterreus
richtte in 1987
Salvage op. Nu
is hij 76 jaar en legt hij
zijn werkzaamheden voor
de brandexpertisemarkt
definitief neer. Hoe zag de
wereld eruit toen Salvage
25 jaar geleden werd
opgericht en wat is er
sindsdien veranderd?

VERDER
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22 Schadestopbedrijven
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n 1986 schreef de toenmalige
en eerste voorzitter van onze
Stichting, Joop Waterreus, dat er
jaarlijks door verzekeraars 1,7 miljard
op brand- en bedrijfsschadepolissen
werd vergoed. Om deze schadelast
te kunnen beperken werden twee
speerpunten geformuleerd: de
bestrijding van brandstichting en de
vestiging van een landelijke Salvagestructuur.
Brandstichting is nog steeds de oorzaak van veel branden en zeer actueel. van deze tijd en de oorzaak van
veel branden. De maatschappelijke
impact is groot, zeker als de branden
aanhouden en de dader(s) niet direct opgepakt worden. De financiële
gevolgen zijn dienovereenkomstig.
In deze uitgave staan we daar bij stil.
Het tweede speerpunt: de vestiging
van een landelijke Salvagestructuur,
is nu 25 jaar een feit en voortgekomen uit de resultaten van het
experiment in Eindhoven. Als eerste
doelstelling werd het verbeteren
van de dienstverlening van verzekeraars aan verzekerden genoemd.
De insteek daarbij was vooral het
treffen van betrekkelijk eenvoudige
maatregelen, zo snel mogelijk na
een brandschade, om de schade te
beperken.
Uit het experiment bleek echter dat
de Salvagecoördinator, veel meer
dan verwacht, uitdrukkelijk de rol
van dienstverlener op zich diende te
nemen. Verzekerden waren ontred-

derd en dienden over de eerste
paniek heen geholpen te worden, er
was vervangend onderdak of kleding
nodig en ook de vraag naar adviezen
was groot. Deze behoefte aan hulpverlening en het feit dat niet alleen
verzekerden werden getroffen maar
ook onverzekerden, zorgde ervoor
dat de eerste doelstelling direct na
het experiment werd omgevormd
naar “het snel en adequaat leveren
van persoonlijke hulp aan gedupeerden”. Dankzij de medewerking van
alle brandverzekeraars en brandweerregio’s kon die hulp landelijk
worden ingevoerd.
Nu, 25 jaar later, zijn de doelstellingen ongewijzigd en is de hulp nog
even welkom als destijds. Gedupeerden formuleren het als volgt: “we zijn
blij met de nette en snelle afhandeling”, “de coördinator brengt structuur
in de aanpak wat ook een gunstige
invloed heeft op de verwerking”, “het
bestaan was een aangename verrassing”, “alles werd meteen in werking
gezet, dat was geweldig”.
Verzekeraars zijn tevreden over de
hulp die bij nacht en ontij aan hun
klanten wordt geboden, de brandweer ziet ons als een belangrijke
partner in de hulpverleningsketen.
Een bijzondere vorm van publiekprivate samenwerking waar we – na
25 jaar – nog steeds buitengewoon
trots op zijn.
Brenda Reinders
Directeur Stichting Salvage
JUNI 2012
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In Gieten (Drenthe) brandde
een monumentale 17-eeuwse
boerderij helemaal af.

Brandstichtingen fors toegenomen

BEDRIJVEN
EN SCHOLEN
MAKKELIJK
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Het aantal brandstichtingen en branden neemt de afgelopen
jaren toe. Vandalisme lijkt meer voor te komen, zoals de
brand van de molen in het Friese Burum, veroorzaakt door
twee jongens van twaalf en veertien; maar ook lijken er meer
pyromanen dan ooit rond te lopen in Nederland. Het Verbond
heeft geen harde cijfers maar zet desondanks hoog in op de
preventie van brandstichting.
Tekst: Edith Ufkes
Foto: RTV Drenthe

J

ohnny B. maakt in 2007 en 2008 het
Groningse dorp ’t Zandt onveilig.
Het dorp werd geteisterd door een
serie brandstichtingen waarbij uiteindelijk zelfs het leger werd ingezet om de
dader op te sporen. In 2008 werd Johnny
B. opgepakt en veroordeeld tot twee jaar
cel. In 2010 werd hij opnieuw opgepakt
voor brandstichting. In mei dit jaar werd
hij veroordeeld voor vijf jaar cel onvoorwaardelijk.
In Drenthe gingen begin dit jaar een
aantal monumentale boerderijen in
vlammen op. Lyndia V. werd eveneens
begin mei opgepakt als verdachte. Ook
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Het doorbranden
van een vloer
kan duiden op
brandstichting

zij heeft al een lange carrière in de brandstichting achter zich, ze zat tot twee keer toe
een gevangenisstraf wegens brandstichting
uit en ze kreeg daarbij zelfs twee keer tbs
opgelegd.
Een andere, maar niet minder dramatische
oorzaak had de brand in de molen in het
Friese Burum. Twee jongens van 12 en 14
jaar oud bekenden dat ze samen met acht
anderen met vuurwerk hadden gespeeld bij
de molen.
Zeventig scholen
Grote branden die breed worden uitgemeten in de media. Wie het nieuws volgt, kan
de indruk krijgen dat Nederland met veel
meer en met veel grotere branden te maken
heeft gehad de afgelopen jaren. Deze indruk
lijkt terecht, zo vindt ook het Verbond van

BESTAAT DE
PYROMAAN?
In 2007 en 2008 waarde
in het Groningse dorp ’t
Zandt een pyromaan rond.
In korte tijd brandden een
groot aantal auto’s, huizen
en bedrijven af. Lange tijd
was er geen verdachte,
zelfs het leger werd ingezet om de pyromaan te
vinden. Uiteindelijk werd
Johnny B. (24) opgepakt en
hij werd in 2008 veroordeeld tot twee jaar cel. In
2010 gaat het opnieuw
mis met Johnny: hij pleegt
een aantal inbraken en
opnieuw wordt hij verdacht van brandstichting,
vier branden in totaal.
Begin mei dit jaar volgt
de veroordeling. Voor de
tweede keer wordt hij
schuldig bevonden aan
brandstichting en inbraken
en het vonnis luidt vijf jaar
cel onvoorwaardelijk.
Ook in mei dit jaar wordt
Lyndia V. (39) aangehouden als verdachte
van brandstichting van
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monumentale boerderijen
in Drenthe, veelal voorzien
van een rieten dak. Zij
heeft, evenals Johnny B.
een heel verleden waarin
brandstichten een prominente rol speelt. Al in
1996 wordt Lyndia V. in
Flevoland veroordeeld wegens het stichten van zes
branden. Bij deze veroordeling wordt haar ook tbs
opgelegd en ze volgt zes
jaar lang therapie in een
tbs-kliniek om met haar
persoonlijkheidsstoornis
om te gaan. In 2003 trekt
ze bij haar ouders in in hun
rietgedekte woning. Anderhalf jaar gaat het goed
maar dan begint ze met
brandstichten in de bossen
van Borger en Exloo. Tegen
de rechter zei ze over deze
branden (dertien in totaal):
“De gebouwen moesten
weg uit de bossen. Dieren
horen thuis in een bos. De
mensen moeten daar weg.”
In 2006 wordt ze voor de

Verzekeraars en het Verbond gaat er zelfs van
uit dat het aantal brandstichtingen enorm is
toegenomen. “We maken ons ernstig zorgen
over bijvoorbeeld scholen die een makkelijk
doelwit kunnen zijn voor brandstichting.
Schooldirecteuren hebben duizend en één
andere dingen aan hun hoofd en dan schiet
het erbij in om eens goed naar de brandveiligheid op school te kijken”, aldus Marko
van Leeuwen, beleidsadviseur brand bij het
Verbond van Verzekeraars. “De afgelopen tien
jaar zijn er zeker op zeventig scholen grote
branden geweest met een gezamenlijke
schade van 300 miljoen euro. En daar betaalt
iedereen voor, ook de scholen. Door hogere
premies of door de schade.”
Geen harde cijfers
Inmiddels is door het Verbond een plan van

tweede keer opgenomen
in een tbs-kliniek en nu
in 2012 is ze wederom
verdachte.
Pyromanen veroorzaken
een enorme angst onder
de bevolking, die vaak
verder wordt gevoed door
de media die in artikelen
met vette koppen verslag
doen van de rondwarende
pyromaan. Maar wat is eigenlijk het psychologische
profiel van de pyromaan?
Waardoor wordt hij getriggerd?
De Utrechtse hoogleraar
forensische psychologie en psychiatrie Frans
Koenraadt werkt voor het
Pieter Baan Centrum en
zag in zijn behandelkamer talloze mensen met
gedragsstoornissen en
psychiatrische ziektes.
Hij is van mening dat de
psychiatrische diagnose
pyromanie maar zeer zelden voorkomt. “Niet iedere
serie brandstichtingen is
een vorm van pyromanie.
Je moet eerst vaststellen
wat pyromanie nu precies
is. In ieder van ons schuilt
een fascinatie voor vuur.

Wie vindt het niet leuk om
de barbecue aan te steken
of om de open haard op te
stoken? Eigenlijk is vuur zo
goed als uit ons dagelijkse
bestaan verdwenen maar
vroeger was het een zeer
belangrijk deel van ons
leven. Mens en vuur horen
bij elkaar. Je hoeft dus
geen pyromaan te zijn om
geïntrigeerd te raken door
vuur. Maar de diagnose
pyromanie, die ik dan maar
even definieer als een
ernstige, ziekelijke vorm
van brandstichten, een
impuls die onbeheersbaar
is en waaraan dus gehoor
moet worden gegeven
door de persoon, dat
verschijnsel ben ik zelden
tegengekomen in de ruim
600 brandstichtingszaken
die ik in mijn werk, de
klinische praktijk en in de
research, voorbij heb zien
komen. Soms gaat brandstichting gepaard met
psychische stoornissen.
Een patiënt heeft bijvoorbeeld last van depressies
en is suïcidaal of is het contact met de realiteit kwijt.
Deze gesteldheid kan hem
aanzetten tot het stichten

BRANDPUNT 7

van brand, bijvoorbeeld in
zijn eigen kamer. Of iemand
is depressief en uit dat in het
vernielen van allerlei zaken.
Het kan ook zijn dat men uit
onmacht of onvrede iets wil
laten gebeuren, iets in beweging wil zetten. Pyromanie
als geïsoleerd verschijnsel komt niet vaak voor.
Slechts eenmaal heb ik een
patiënt ontmoet die brand
stichtte en zelf tegenover de
brandweerkazerne woonde.
Hij genoot ervan om iedere
keer weer de brandweer in
beweging te zetten en ze te
zien uitrukken. Brandstichting onder invloed van een
psychische stoornis blijkt
vooral een uiting van gedrag
dat veroorzaakt wordt door
iets anders dan die onbeheersbare drang om vuur te
maken. Voor brand stichten
hoef je immers niet sterk of
slim te zijn en de confrontatie met de slachtoffers hoef
je er niet voor aan te gaan.
Het is dus voor mensen, al
dan niet onder invloed van
een psychische stoornis,
een aantrekkelijke vorm om
je onvrede te uiten waar
die dan ook maar vandaan
komt.”

De landelijke pers kwam massaal
op de persconferentie in ’t Zandt af
waar de Groningse politie bekendmaakte dat Johnny B. als verdachte
van de branden was opgepakt.

aanpak opgesteld om bedrijven en personen
te helpen brandstichting te voorkomen.
Johan Weijer, senior acceptatiespecialist bij
Delta Lloyd heeft het plan opgesteld. “Hard
cijfermateriaal hebben we nu helaas nog niet,
met de brand gaat vaak ook al het bewijsmateriaal verloren en dus is het ‘opzettelijk toebrengen van vuur’ soms moeilijk te bewijzen.
Niettemin gaan we de komende maanden in
de projectgroep trachten statistische cijfers
boven water te krijgen. We nemen nu aan dat
het aantal branden door brandstichting fors
is. De enige natuurlijke oorzaak van brand is
blikseminslag. De overige branden worden
vaak veroorzaakt door menselijk toedoen:
gebruik van elektra, koken op gas, kaarsen als
verlichting of dus door brandstichting.
Het mag dan lastig zijn om brandstichtingen
met cijfermateriaal te onderbouwen en zelfs
aan te tonen, er is het Verbond alles aan
gelegen om brandstichting te voorkomen.
“We gaan voor het mkb, scholen en uitgaanscentra een document opstellen waarin we als
verzekeraars aan de ondernemer laten zien

hoe zij kunnen werken aan brandpreventie.
Het gaat dan om praktische tips. Bijvoorbeeld
over het verkleinen van de risico’s van niet
afgesloten papiercontainers die tegen een
muur worden geplaatst, of hoe een blinde
muur als omheining een groter risico op
brand met zich kan meebrengen dan een
open hekwerk. Maar ook over hoe een brand
kan ontstaan in de buitenopslag.” De projectgroep maakt een onderscheid naar de plaats
waar de brand gesticht is: een buitenterrein,
binnen gebouwen, op het dak bijvoorbeeld.
Signalen Salvage
Carl van der Zande van onderzoeksbureau
Gorissen en Van der Zande is gespecialiseerd
in toedrachtonderzoek en ook hij ziet dat het
aantal branden is toegenomen. “Bij de helft
van onze onderzoeken, zo’n 150 per jaar,
hebben wij te maken met brandstichting.”
Hoe vindt het onderzoek plaats en welke
signalen kunnen duiden op brandstichting?
“Ons werk bestaat vooral uit het doorzoeken van de puinhopen om een plaats te
JUNI 2012
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vinden waar de brand is ontstaan. Wanneer
er sprake is van een vermoeden van opzet
dan stellen wij altijd een onderzoek in. In ons
onderzoek zijn de signalen die de Salvagecoordinator geeft cruciaal. Het kan dan gaan om
een benzinelucht, maar ook als er op meerdere
plaatsen een brandhaard is, kan dat duiden
op brandstichting; een brand ontstaat nooit
én in de woonkamer én in de keuken. Ook een
vloerdoorbranding, waarbij het vuur van boven
door de vloer heen brandt, is iets dat bij een
gewone brand niet snel zal voorkomen. Verder
nemen wij in ons onderzoek ook de historie van
de verzekerde mee. Ik heb weleens gevallen
meegemaakt dat er tot drie keer toe een brand
in een wasdroger was ontstaan. Ook was er
een geval waar binnen een bepaalde gemeenschap het ene huishouden na het andere werd
geconfronteerd met een brand die veroorzaakt
was door een pannetje met vet dat te lang op
het vuur had gestaan. Ja, zulke schades zetten je
dan wel aan het denken.”
Scherven en doek
Arjan Verhagen is Salvagecoördinator en werkt
als expert bij Dekra. Onlangs maakte hij een
grote brand in de buurt van Schiedam mee. Een
woonblok met dertig woningen moest worden
geëvacueerd en Verhagen moest tevens de bewoners terug begeleiden naar de woningen. Al
snel werd echter duidelijk dat de brand ontstaan
was in een aangrenzend winkelpand en dat bij
de achterdeur ter hoogte van de brievenbus
een sterke benzinegeur waarneembaar was.
“Voor de brievenbussen lagen scherven en later
vonden we een doek. In zo’n geval overleg je
met de brandweer en constateer je samen dat
je mogelijk te maken hebt met brandstichting.
Vervolgens wordt de verzekeraar op de hoogte
gebracht en deze schakelde Gorissen en Van der
Zande in. Carl van der Zande heeft toen monsters genomen van het houtwerk bij de brievenbus en foto’s gemaakt. Ik ben erbij gebleven om
de informatie die ik had door te geven. Hoewel
het niet de taak van de Salvagecoördinator is om
de brandstichting feitelijk vast te stellen, vervul
je in de eerste uren na de brand natuurlijk wel
een belangrijke rol. Hoe ervaart Verhagen het als
hij met brandstichting wordt geconfronteerd?
«Ik kijk er eigenlijk niet meer van op. Misschien
heeft dat te maken met het feit dat ik er in mijn
expertisewerk ook mee te maken hebt. Ik heb in
de bijna vijftien jaar dat ik nu werkzaam ben in
de verzekering- en expertisebranche regelmatig
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CBS: 89 PROCENT
BUITENBRANDEN IS
BRANDSTICHTING
7,7%

8,4%

10,1%

21,2%

1,6%
Het
CBS constateerde dat
1,7%89 procent van de
in 2010
buitenbranden het gevolg is
van brandstichting. Bij brand
in papier- en vuilcontainers
was dit zelfs in 94 procent
van de gevallen de oorzaak.
Negen van de tien branden
49,4%
in personenauto’s zijn aangestoken en ook bij 83 procent
van de berm-, bos-, heide- en
natuurbranden was brandstichting of vandalisme de
oorzaak.
Naast deze cijfers over de
oorzaak van brandstichtingen noteerde het CBS dat
van de 23 duizend buitenbranden 43 procent plaatsvond in papier- en vuilcontainers. Berm-, bos-, heide- en
natuurbranden
vormden
1,6%
een kwart7,7%van 1,7%
het aantal
buitenbranden.
Deze laatste
8,4%

branden worden mede bepaald door klimatologische
Defect/verkeerd gebruik appara
omstandigheden: 2009 was
een droogBrandstichting
jaar waardoor er
meer branden in de natuur
Broei/zelfverhitting
waren terwijl
er in 2010 juist
veel regen viel in de zomer.
Brandgevaarlijke
werkzaamhede
Branden in
personen- ensloopauto’s
vormden bijna
Roken
eenvijfde (19 procent) van
het aantalVuurwerk
buitenbranden.

Spelen
met vuur door kinderen
Van branden
die binnen
plaatsvonden, constateerde
het CBS dat 21,2 procent
werd veroorzaakt door
brandstichting, bijna de
helft (49,4 procent) werd
veroorzaakt door een defect
apparaat of door verkeerd
gebruik ervan. Bij branden
in woongebouwen is dat
percentage
hoger:
58,4
Defect/verkeerdnog
gebruik
apparaat/product
procent.
Brandstichting
Broei/zelfverhitting

10,1%

49,4%

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Buitenbranden volgens het CBS. Het CBS maakt een onderscheid
Roken tussen
brandstichting en vandalisme
Vuurwerk

Spelen met vuur door kinderen

21,2%

3,6%

1,2%

6,6%

BrandstichtingBrandstichting
Vandalisme
23,5%

Afbranden van bermen, verbran
3,6%

Spelen met vuur door anderen

1,2%

6,6%

65,1%
23,5%

Ongeluk, aanrijding

BrandstichtingBrandstichting
Vandalisme

Afbranden van bermen, verbranden van afval
Spelen met vuur door anderen
65,1%

Ongeluk, aanrijding
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In ieder van
ons schuilt
een fascinatie
voor vuur

(vooral zakelijke branden) gezien die het
gevolg waren van brandstichting. Als Salvagecoördinator ben ik bovendien in de eerste
plaats hulpverlener. Dan ben ik niet gericht
op het opsporen van branden maar omdat
het een verlengstuk is van mijn dagelijkse
werkzaamheden ben ik natuurlijk altijd alert
op bepaalde signalen. Mijn mensbeeld is wel
veranderd, mensen zijn tot een hoop rare
dingen in staat. Dat heeft zakelijk wel iets met
mijn vertrouwen in de mens gedaan. Maar ik
blijf er niet in hangen.»

heeft kan van essentieel belang zijn, ook al
druist dat mogelijk in tegen de bevindingen
van politie en brandweer.” Ook Salvagecoordinator Verhagen beaamt dat een snelle
samenwerking met alle betrokkenen wellicht
tot een snellere vaststelling van de schadeoorzaak kan leiden. “Als brandstichting wordt
vermoed, dan is het noodzakelijk dat in de
eerste uren kordaat wordt opgetreden.”

Doorpakken
“Aan de emotionele reacties van de verzekerde vlak na de brand kun je vaak wel het een
en ander aflezen,” aldus Van der Zande. “Is de
Politie
gedupeerde gelaten over de brand, dan kan
De projectgroep van het Verbond die zich
dat iets zeggen over zijn betrokkenheid. Kan,
bezighoudt met brandpreventie, kijkt ook
zeg ik met nadruk, want het hoeft natuurlijk
naar de oorzaken van de brandstichting
niet. De reacties verschillen per persoon. Het
en de achterliggende motieven. Er worden
kan geen kwaad om ook bij buurtbewoners
vier categorieën onderscheiden: financieel
gewin (de brand wordt veroorzaakt omdat de te informeren of zij iets bijzonders hebben
gezien. Als er vlak voor de brand spullen
verzekerde de uitkering van de verzekering
uit het huis zijn gehaald of er is ongewoon
wil opstrijken), concurrentievoordeel (brandveel rumoer om een huis dan moeten zulke
stichting om de concurrent uit te schakelen),
signalen genoteerd worden zodat wij ze
wraak en vandalisme. Volgens Van der Zande
Cijfers over de achterliggenverder kunnen uitzoeken.” Verhagen: “Zodra
is het gedrag van de verzekerde vlak na de
de oorzaak van brandstichbekend is dat er sprake is van brandstichting
brand cruciaal. “Vaak is het zo dat vlak na een
ting zoals de projectgroep
dan moet de locatie meteen veiliggesteld
brand de zaak uit handen wordt genomen
van het Verbond deze heeft
worden. Niemand moet er meer bij kunnen.
van de expert of schade-onderzoeker en dat
gedefinieerd (wraak, concurAls Salvagecoördinator moet je de brandlohet een een-tweetje wordt tussen de politie
rentievoordeel, vandalisme
catie veiligstellen. Een locatie kan dan verder
en brandweer. De oorzaak wordt dan al vastof financieel gewin) zijn er
door de politie worden aangewezen als
gesteld voordat er een grondig technisch onhelaas (nog) niet. Wel zijn
plaats delict en dan kan er sowieso niemand
derzoek is ingesteld. Juist het eerste gevoel
de cijfers over vandalisme
meer bij, en hoewel ik als Salvagecoördinator
dat de Salvagecoördinator bij de verzekerde
bekend. Het CBS noteert
dan wel mogelijkheden heb om de plaats
deze naast de cijfers over
te betreden, zal ik dat niet gauw doen. Ik wil
brandstichting.
niet met mijn maat 43 daar het sporenonderzoek frustreren. Maar hoe dan ook heeft de
Binnenbranden volgens het CBS. Ook hier maakt het CBS een onderscheid tussen
Salvagecoördinator een essentiële taak om
brandstichting en vandalisme.
de informatie die hij heeft door te geven aan
de toedrachtonderzoeker die wordt ingezet
1,6%
door de verzekeraar.”
1,7%
7,7%
Defect/verkeerd gebruik apparaat/product
De projectgroep van het Verbond zal in juni
de eerste resultaten presenteren. Deze zullen
Brandstichting
8,4%
bestaan uit een tool of checklist waarmee
Broei/zelfverhitting
de risicogroepen, die de projectgroep heeft
gedefinieerd (scholen, uitgaans-, en bedrijBrandgevaarlijke werkzaamheden
10,1%
49,4%
vencentra en sportverenigingen), geholpen
1,6%
1,7%
7,7%
Defect/verkeerd gebruik apparaat/product
worden om actief met brandpreventie aan de
Roken
Brandstichting
8,4%
slag te gaan. Johan Weijer: “Het is in eerste inBroei/zelfverhitting
Vuurwerk
stantie bedoeld om kleinere ondernemingen
Brandgevaarlijke werkzaamheden
10,1%
49,4%
en scholen richtlijnen te geven en ze bewust
Roken
Spelen met vuur door kinderen
21,2%
te maken van de risico’s.” Een bijkomend
Vuurwerk
Spelen met vuur door kinderen
21,2%
voordeel voor het Verbond is dat ze zo tevens
invulling geven aan de meer publieke taak die
ze ook hebben, aldus het plan van aanpak.
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GEMEENTEN EN
SALVAGE LEGGEN
AFSPRAKEN VAST
IN PROTOCOL
Gemeenteambtenaren die volgens de nieuwe Wet veiligheidregio’s belast
zijn met bevolkingszorg weten nog niet altijd wat zij met het werk van de
Salvagecoördinator aan moeten bij een brand. Directeur Brenda Reinders heeft
de taken en verantwoordelijken van Salvage inmiddels aan de veiligheidregio’s
gepresenteerd en de eerste afspraken zijn ook gemaakt. Susan van Petten,
coördinerend ambtenaar Openbare Veiligheid in Gelderland-Zuid vertelt over de
landelijk gemaakte samenwerkingsafspraken met de Stichting Salvage.

D

e nieuwe Wet veiligheidsregio’s
heeft een grote impact op gemeenten. Konden gemeenten
eerder autonoom optreden bij veiligheidsrisico’s en calamiteiten, nu
moeten ze met elkaar samenwerken in
veiligheidregio’s. Daarnaast hebben zij
de bestuurlijke regie bij incidenten en
calamiteiten. Gezien de verschillen tussen de bevolkingsgroepen, de politieke
belangen en de historische status van
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de gemeente is dat geen gemakkelijke
opgave.
Daar komt nog bij dat gemeenten er taken bij hebben gekregen, zoals bijvoorbeeld bevolkingszorg. De brandweer,
maar ook de geneeskundige hulpdiensten, vallen in de nieuwe wet onder één
regionale bestuurlijke regie.
Veiligheidregio’s
De Salvagecoördinator heeft door deze
veranderingen dus niet meer alleen te

maken met de brandweer maar ook met
de gemeenteambtenaar, als Officier van
Dienst Bevolkingszorg. En dat is wennen.
Voor de Stichting Salvage betekent het
dat zij zich op de kaart moeten zetten
bij de gemeente, want deze is lang niet
altijd op de hoogte van het werk van Salvage. Salvagedirecteur Brenda Reinders
heeft een eerste sessie gehouden waarin
ze veiligheidsregio’s laat kennismaken
met het werk van Salvage. De eerste
afspraken om tot een betere samenwer-
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king tussen Salvage en de veiligheidsregio’s
te komen zijn inmiddels ook gemaakt.
Susan van Petten werkt als coördinerend
ambtenaar Openbare Veiligheid in de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, was vanaf
het allereerste moment betrokken bij de
inrichting van de nieuwe veiligheidsregio,
en maakte de presentatie van Salvage mee.
Allereerst: hoe is zij, in deze nog nieuwe
functie, terechtgekomen? “In de gemeente
Ubbergen werkte ik als jurist. Veiligheid
vond ik een interessant aspect van mijn
werk dus daar heb ik in mijn functie steeds
meer de nadruk op weten te leggen. Toen
de nieuwe Wet Veiligheidregio’s van kracht
werd, heb ik daarin de rol van coördinator
gekregen voor de regio Gelderland-Zuid.
Susan van Petten weet waar een (kleinere)
gemeente mee te maken krijgt als het gaat
om een grote schade. “In 2007 werkte ik in
de Bommelerwaard. Daar vloog toen een
Apache-helikopter van Defensie tegen een
elektriciteitsmast. Defensie was aansprakelijk als veroorzaker maar de schaderelatie lag
tussen de burger en de Nuon als leverancier van electriciteit. Salvage is betrokken
geweest bij het schaderegistratieproces,
dus het werk van de stichting was enigszins
bekend voor mij.”
Bevolkingszorg
Wat verandert er nu precies in de samenwerking tussen Salvage en gemeenten
in de nieuwe Wet veiligheidsregio’s? “De

Susan van Petten over de samenwerking: “Bij de schade in de Bommelerwaard hadden wij geen idee wat we met de schade aan moesten. Salvage kan in zo’n situatie veel voor gemeenten betekenen.”

meeste impact op de samenwerking tussen
gemeenten en Salvage heeft de kolom
bevolkingszorg,” aldus Susan van Petten.
“De gemeentelijke processen lopen in de
nieuwe situatie hetzelfde als die van de
politie, brandweer en GHOR. Bij incidenten
is er nog maar één partij verantwoordelijk
voor de coördinatie en hiervoor is de GRIP
ontwikkeld (Gecoördineerde Regionale
IncidentenbestrijdingsProcedure, red.). Bij
GRIP 0 volstaat nog een “motorkapoverleg”,

de politie en de hulpdiensten kunnen het
incident af met een kort overleg ter plaatse.
Maar bij GRIP 1 zijn er al meerdere disciplines betrokken. Op de plaats van het incident
wordt een COPI ingericht (een Commando
Plaats Incident), de regie is in deze fase in
handen van de brandweer maar ook hier
komt bevolkingszorg al in beeld. Er wordt
naar de ernst van de incidenten steeds
verder opgeschaald tot aan GRIP 4 waarin
er sprake is van een grensoverschrijdend
JUNI 2012
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ten. “Het is wel eens gebeurd dat een
Salvagecoördinator werd weggestuurd
bij een incident. Dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Ik denk dat dit
komt doordat onvoldoende duidelijke
is bij de gemeente waar de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Salvagecoördinator liggen
en in hoeverre deze de taken van de
gemeenten op het gebied van bevolkingszorg raken. Gelukkig zijn er over
de samenwerking nu goede afspraken
gemaakt.”
Bevolkingszorg en Salvage
spreken gedupeerden toe.

incident en de hulpdiensten in meerdere gemeenten moeten
optreden.” Een brand kan dus vallen in GRIP 1 of GRIP 4, maar
de Salvagecoördinator kan in alle gevallen te maken krijgen
met de Officier van Dienst Bevolkingszorg die staat voor de
veiligheid van de burgers vanuit de kolom bevolkingszorg.
Dat gaat nog niet in alle gevallen goed, aldus Susan van Pet-

Protocol
Brenda Reinders heeft het werk van
Stichting Salvage gepresenteerd aan een aantal veiligheidsregio’s om zo tot goede afspraken te komen. Susan van Petten:
“Per gemeentelijk proces worden de afspraken vastgelegd:
gaat het om de opvang van slachtoffers dan is nu de afspraak
dat de Stichting Salvage de opvang van vijftien personen regelt, indien er sprake is van een verzekerbaar object. Moeten

“ALSOF WE ER NIETS TE ZOEKEN HADDEN”
Jacky Peeters, expert bij Dekra en
Salvagecoördinator heeft op 30
december 2011 Salvagedienst.
Op een nieuwssite leest hij dat er
een enorme brand in zijn regio
is uitgebroken, in het Speelhuis
in Helmond. Na enkele uren
wordt hij daarvoor opgeroepen.
Hij haast zich naar de brand, die
dan al enige tijd is opgeschaald
naar een GRIP 3. Hij verneemt ter
plaatse dat de gedupeerden al
overal verspreid in hotels zitten,
in plaats van dat ze opgevangen zijn op een centrale plek.
“Doordat de brand direct werd
opgeschaald, had ik natuurlijk
niet meer met de brandweer als
eerste aanspreekpunt te maken,
maar met de coördinator van
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Bevolkingszorg. Na een korte
uitleg van de werkwijze en mogelijkheden die Salvage te bieden
heeft voor gedupeerden, koppelde de coördinator mij aan een
ambtenaar van het crisisteam/
beleidsteam van de gemeente en
adviseerde mij deze ambtenaar te
bellen om nadere afspraken met
hem te maken. In het telefoongesprek met de ambtenaar gaf deze
aan dat diverse gedupeerden
reeds waren ondergebracht in
hotels en diverse gedupeerden nog op bepaalde locaties
verbleven totdat ze weer wel/niet
in hun woning mochten. De dag
erop zou groot overleg plaatsvinden in de raadszaal, volgens de
ambtenaar. Dat was het!

Bij deze brand waren we met
zijn tweeën, ik en nog een
andere Salvagecoördinator. Mijn
collega zou de verdere opvang
van de gedupeerden, die nog
op bepaalde locaties verbleven,
regelen, terwijl ik ter plaatse
Salvagewerk zou verrichten: beredding en dergelijke. Toen ik op
de locaties kwam waar volgens
de ambtenaar opvang geregeld
zou zijn, bleek dat er niemand
aanwezig was. Mijn collega heeft
toen zelf weer naar de gemeente
gebeld, om door te geven dat er
niemand was. We kregen toen
een hotelnaam door waar mijn
collega vervolgens naartoe ging.
Daar bleek dat de aanwezige
gedupeerden, los van dat ze een

slaapplaats hadden gekregen,
niet wisten wat hun verder te
wachten stond. Ze tasten volledig
in het duister.
Wel was bekend dat de
dag erop om tien uur met de
gedupeerden een groot overleg
gepland stond in de raadszaal
van de gemeente. De gemeente
zou daar een nadere uitleg geven
en ook konden er dan vragen
gesteld worden. Na diverse
telefoontjes met de gemeente
werd ons uiteindelijk verzocht
om ook aanwezig te zijn bij deze
bijeenkomst, om een toelichting
te geven op wat de gedupeerden schadetechnisch allemaal
te wachten zou kunnen staan en
wat de eventuele rol van Salvage
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“Gemeenten zijn nog
wat onwennig”
er meer mensen opgevangen worden, dan biedt de gemeente hulp. Tevens wordt in het protocol vastgelegd wanneer
Salvage komt en wanneer niet.”
Wat zijn de eerste reacties? “Gemeenten zijn nog wat onwennig. Ze houden eigenlijk niet van overeenkomsten en zijn
soms bang om hun autonomie te verliezen. Maar het komt
wel goed, denk ik. Het is nu nog vrees voor het onbekende.
Men vraagt zich bijvoorbeeld af hoe hard het getal van
vijftien opvangplekken is. Ook heeft men vragen over de
overheveling van de milieutaken naar de regionale uitvoeringsdienst. De lijntjes gaan anders lopen en dat is wennen.
Ook bij de brandweer kunnen onduidelijkheden gaan spelen,
zij kunnen zich buiten spel gezet voelen door de gemeenten.
We moeten dus heldere afspraken maken op landelijk niveau
en deze afspraken moeten we ook borgen. Ook dat moet
vastgelegd worden in het protocol.

daarin nog zou kunnen betekenen. Na dat overleg hebben wij
na het geven van informatie,
voorlichting alle namen van de
gedupeerden alsnog geïnventariseerd en waar ze verzekerd
waren. Voor de gedupeerden,
die niet meer terug konden
naar hun woning, hebben wij
verblijf elders geregeld tot na
de feestdagen. Rondom de
aangebrande woningen was
asbest vrijgekomen en de
woningen waren afgezet door
politie en brandweer. De bewoners konden dus ook niet meer
terug naar hun woning en ze
hadden behoefte aan steun
en ze hadden veel vragen. De
schouderfunctie van de Salavgecoördinator werd opeens
heel belangrijk. We moesten
de geëmotioneerde mensen

Mijn ervaring met de schade in 2007 in de Bommelerwaard
was dat Salvage veel voor de gemeente kan betekenen.
Wij hadden geen idee wat wij met de schade moesten. We
brachten zelf de schade in kaart en hadden daarna aanvankelijk geen idee wie de rekening zou betalen. Bij de brand in
Moerdijk zag je eveneens dat men niet wist waar men met de
schaderegistratie naar toe moest. Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen betrokken en onduidelijk was of de
schade überhaupt kon worden vergoed of dat er naar andere
mogelijkheden gezocht moest worden. Salvage kan daarbij
voor gemeente het aanspreekpunt vormen, plus deskundigheid inbrengen.”
Hoe gaat het nu verder? “In september van dit jaar worden
de afspraken vastgelegd. Wij zullen in het landelijk overleg
van coördinerend gemeentesecretarissen (als verantwoordelijke voor de gemeentelijke samenwerking op het gebied van
bevolkingszorg) het protocol inbrengen zodat zij in iedere
veiligheidsregio aan de crisisorganisatie kunnen uitleggen
wat het werk van de Salvagecoördinator inhoudt en wat
precies de taken zijn van deze coördinator, zodat de Officieren van Dienst Bevolkingszorg weten wie ze ter plaatse
tegenkomen.”

geruststellen. Verder hebben
wij nog diverse gedupeerden in
contact gebracht met reconditinoneringsbedrijven zodat
direct actie ondernomen kon
worden toen de woningen
weer vrijgegeven werden.
Het telefonisch overleg met de
gemeente met betrekking tot
het uitvoeren van bereddingsacties in de belendende bibliotheek en het koppelen van de
reconditoneringsbedrijven aan
de gemeente verliep trouwens
wel soepel en uitstekend. Het
was overigens een andere ambtenaar die ons daarin te woord
stond.
Op grond van de ervaringen op
30 en 31 december 2011 moet
ik vaststellen dat in geval van

een zeer grote brand in een
gemeente op het gebied van
samenwerking en communicatie met Salvage, daar waar
het gaat om grote groepen
gedupeerden, er nog een flinke
slag te maken valt.
In mijn optiek zijn er in de
taakverdeling bij Bevolkingzorg
veel parallellen met Salvageactiviteiten. Het verschil zit
hem hoofdzakelijk in het feit
dat Salvage een private partij
is en de gemeente behoort
tot de overheid. Maar het lijkt
mij overduidelijk dat als er
een goede synergie tussen
de Salvagecoördinatoren en
Bevolkingszorg komt, we wel
tot een win-win-situatie moeten kunnen komen. Gelukkig
dat daarover nu goede afspraken gemaakt zijn.”
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SCHADEBEPERKING

aangelegenheid van de markt
De verplichte doormelding van brand naar een Regionale Alarm Centrale is afgeschaft
in het nieuwe Bouwbesluit en dat leidt tot veel vragen bij Verzekeraars. Zij verwachten
dat de branden groter worden dan ooit en dus vrezen zij een hogere schadelast en
een minder brandveilig Nederland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken deelt deze
zorgen niet. Een interview met directeur Wonen Meindert Smallenbroek.

O

p 1 april trad het nieuwe Bouwbesluit in werking. Een van de
veranderingen is dat de verplichte
doormelding naar de RAC (Regionale
Alarm Centrale) alleen nog plaatsvindt
bij brand in een gebouw waarin minder
zelfredzamen zich bevinden, zoals in
zorgclusterwoningen, de kinderopvang,
detentiecentra en gezondheidszorginstellingen. Dat betekent dus dat andere
instellingen met bijvoorbeeld een
sport-, onderwijs- of winkelfunctie, zijn
aangewezen op een PAC (Particuliere
Alarm Centrale) of op 24-uursbewaking.
Verzekeraars vrezen nu een hogere
schadelast.
De directie Wonen van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de invoering
van het Bouwbesluit. Uit de Brand legde
Meindert Smallenbroek, directeur Wonen, een aantal vragen voor.
In het nieuwe Bouwbesluit, dat op 1 april
is ingegaan, is de verplichte doormelding
naar de RAC voor een groot deel van de
gebouwen verdwenen. Wat was de voornaamste reden om dit af te schaffen?
“Het doel van de bouwregelgeving
is om er bij brand voor te zorgen dat
iedereen op tijd het gebouw kan verla-
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ten. Daarnaast is de bouwregelgeving
gericht op het beheersbaar houden van
de brand zodat deze niet overslaat naar
naastgelegen percelen. Een gebouw
moet zodanig veilig zijn dat aanwezigen
in dat gebouw zelf of met hulp van de
BHV-organisatie tijdig in veiligheid zijn.
Alleen in die gevallen dat bij het falen
van het gebouw of de organisatie grote
risico’s voor de veiligheid van mensen
ontstaan, is doormelding nog verplicht.
Vanuit het oogpunt van de veiligheid
van aanwezigen is in andere gevallen
doormelding geen extra veiligheid: de
brandweer is tien tot twaalf minuten na
een melding aanwezig: het gebouw is
dan allang leeg.”
Hoe is het nieuwe besluit tot stand
gekomen en wat is de impact ervan voor
ondernemers en verzekeraars?
“In de zomer van 2010 is een werkgroep
met daarin alle betrokken partijen
(overheid, NVBR, bedrijfsleven) aan
de slag gegaan met dit gegeven. Dit
heeft geresulteerd in een voorstel voor
de nieuwe lijst met gebruiksfuncties
waarbij doormelding bezien vanuit de
doelstellingen van de bouwregelgeving
noodzakelijk is. Resultaat is dat vanaf 1
april 2012 voor cellen, kinderopvang,

gezondheidszorg en bepaalde soorten
logiesgebouwen doormelding nog
verplicht is. Bij de overige gevallen
(kantoren, bijeenkomstfuncties en een
groot deel van de logiesfuncties) is
doormelding niet langer verplicht. Een
gebouweigenaar kan er in die gevallen natuurlijk wel voor kiezen om via
een particuliere alarmcentrale door te
melden.”
Het Verbond van Verzekeraars vreest in de
nieuwe situatie van het Bouwbesluit een
grotere kans op grotere brandschades.
Is hier onderzoek naar gedaan en hoe
ziet u deze kans, ervan uitgaande dat bij
een brand de brandweer nu veel later ter
plaatse zal zijn.
“De NVBR is in 2010 gestart met het
project NUT. Doel van NUT is het terugdringen van nodeloos uitrukken van
de brandweer: op dit moment 53.000
keer per jaar. In NUT is door de NVBR,
het NIFV en de Universiteit Utrecht
onderzocht wat de gevolgen zijn voor
de veiligheid en de brandweerzorg. Het
onderzoek bevestigt dat deze aspecten
niet in het geding zijn door minder
doormeldingen. Schadebeperking is
geen uitgangspunt binnen de bouwregelgeving en daarmee ook geen aspect
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Ook gebouwen met een publieke functie
zijn aangewezen op een particuliere
alarmcentrale of 24-uursbewaking.

waaraan binnen de bouwregelgeving
aandacht wordt besteed. Het beperken
van schade is wel een taak die mede
bij de brandweer rust. Het NUT geeft
aan dat: “de verantwoordelijkheid voor
beperken en bestrijden van schade
niet eenzijdig is verdeeld en alleen bij
de overheid (brandweer) berust, maar
evengoed een verantwoordelijkheid is
van particulieren (burgers en rechtspersonen). Ingeval een ondernemer of
burger kiest voor doormelding via een
particuliere alarmcentrale, zal er sprake
zijn van een beperkte toename van de
aanrijtijden door de brandweer. Het is
aan de gebouweigenaar om eventueel
zelf extra maatregelen te nemen.”
Het bouwbesluit gaat ervan uit dat gebouwen, vluchtwegen en veiligheidsconstructies dusdanig zijn dat mensen tijdig

het pand moeten kunnen verlaten, ook
zonder de hulp van de brandweer. Deze
situatie kan dus niet ontstaan.
“De doormelding vindt plaats als bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen falen (bijvoorbeeld de
BHV). De gebruiksfuncties zijn bepaald
op basis van een analyse van risico’s. In
de toelichting op het Bouwbesluit is dit
als volgt verwoord: “Een doormelding
is vooral nodig wanneer aanvullende
ondersteuning van de brandweer
noodzakelijk is om personen te redden
in het geval de gebouwgebonden voorzieningen om de een of andere reden
falen (uitgangspunt is en blijft dat een
gebouw zonder hulp van de brandweer
ontruimd moet kunnen worden).”
Salvagecoördinatoren zijn na de
brandweer vaak het eerst ter plaatse. Als

zaakwaarnemer voor verzekeraars zijn
zij belast met opvang en schadebeperking. Hoe ziet u de rol van de Salvagecoördinator?
“De rol van de Salvagecoördinator is voor
een slachtoffer van de brand een zeer
belangrijke. De zorg voor de praktische
zaken als onderdak en schadeafhandeling wordt uit de handen van de getroffen personen genomen. Het nieuwe
Bouwbesluit heeft geen invloed op het
werk van de Salvagecoördinator”.
De overheid legt de brandpreventie
door de afschaffing van de verplichte
doormelding grotendeels bij de burgers
en ondernemers. Hoe ziet u de invulling
daarvan voor u? Wat gaat de overheid
doen aan vergroting van de bewustwording hieromtrent? Wat verwacht u op dit
punt van verzekeraars?
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“Verzekeraars stellen ook nu al vaak
aanvullende eisen gekoppeld aan
brandverzekeringen. Het doel is
dan schadebeperking, waarbij een
ondernemer de keuze heeft tussen
aanvullende maatregelen of een
duurdere verzekering. In alle uitingen van BZK over brandveiligheid
wijzen we burgers en bedrijfsleven
op hun eigen verantwoordelijkheid
en de beperkte reikwijdte van de
bouwregelgeving. Dit is overigens
niet iets wat nieuw is: ook in de Visie
op Brandveiligheid van de Rijksoverheid – gepubliceerd in 2009 – is
al nadrukkelijk aangegeven dat
beperking van schade een zaak van
de markt is.”
Wanneer er grotere branden zijn, is de
schadelast ook hoger. Hogere premies
voor de brandverzekeringen en economische schade kunnen een gevolg
zijn en dus een hogere last voor de
burgers en bedrijven. Vindt u dat de
overheid hierin een verantwoordelijkheid heeft? Of welke verantwoordelijkheid neemt u hierin als overheid?
“Of de schadelast zal toenemen is
ook afhankelijk van de wijze waarop
het bedrijfsleven zijn eigen verantwoordelijkheid invult. Brandveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid als
het gaat om de bouwregelgeving
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ZORGEN
OM NIETS?!
De vluchtveiligheid staat bij
de overheid voorop.

heb ik u al eerder aangegeven:
veilig vluchten en het beheersbaar
houden van brand. Daarbij heeft
het Ministerie van BZK ook de taak
om de lasten voor het bedrijfsleven
zo beperkt mogelijk te houden. De
nieuwe regels voor doormelding
zijn de uitkomst van de afweging
tussen administratieve lasten en
nalevingskosten enerzijds en de
veiligheid anderzijds. Het is aan de
ondernemers om te bepalen of zij
de eventuele schade door brand
kunnen dragen of niet, en welke
maatregelen hiertegen worden
genomen.”
Hoe en wanneer gaat u de
consequenties van het
Bouwbesluit evalueren?
“Aan de Tweede Kamer is toegezegd
dat het Bouwbesluit 2012 twee jaar
na inwerkingtreding zal worden geevalueerd. De evaluatie zal gericht
zijn op effecten van de regelgeving
als het gaat om toepasbaarheid,
begrijpelijkheid en gevolgen voor
de kwaliteit van de bouw. Uitgangspunt daarbij zijn de doelstellingen
van de regelgeving: veiligheid,
gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Beperking
van schade zal geen deel uitmaken
van de evaluatie.”

Volgens Jans Weges,
onderzoeker en preventieadviseur bij het NIFV
(Nederlands Instituut voor
Fysieke Veiligheid), is het
nieuwe Bouwbesluit niet
wezenlijk veranderd ten opzichte van het vorige. “Dat
de verantwoordelijkheid
voor de brandveiligheid in
bijna alle gevallen bij de
eigenaar ligt, is al geregeld
in de Woningwet van 2007.
De regels veranderen, maar
verschillen niet.”
Verzekeraars vrezen niettemin een grotere schadelast, kunt u zich deze vrees
voorstellen? “De maximale
compartimentering in de
industrie is opgehoogd van
1000 vierkante meter naar
2500 en daardoor is dus
ook de maximale vuurlast
hoger. Dat lijkt een grote
verandering maar ik zie
de beheersbaarheid daar
niet enorm onder lijden.
De doelen van het nieuwe
Bouwbesluit zijn: het voorkómen dat mensen omkomen bij een brand en ten
tweede dat derden geen
schade ondervinden. Dat is
altijd al zo geweest. Verzekeraars kunnen wanneer zij
een hogere schadelast verwachten, de risico’s anders
gaan spreiden. Ook kunnen
ze andere voorwaarden
gaan stellen. De overheid
is verantwoordelijk voor de
veiligheid van de burgers
en het is aan de markt, de
verzekeraars om risico’s
op schades te voorkomen,
te beperken en eventueel
financieel af te dekken.”

Robert van Tongeren,
senior risicoadviseur bij
Achmea, kan zich de vrees
van de verzekeraars wel
goed voorstellen. “Er is een
tendens dat de overheid
zich steeds verder terugtrekt in de regelgeving. In
het nieuwe Bouwbesluit
kijkt de overheid alleen
nog naar de vluchtveiligheid en niet naar de brandveiligheid voor schadebeheersing.
Als verzekeraar verwachten
wij dat de omvang van
de schades zal toenemen.
Dat heeft wel degelijk te
maken met het vergroten
van de compartimentering.
Naast deze vergroting
worden er ook nog minder
brandweermensen op de
bluswagens gezet en is de
verplichte doormelding
afgeschaft. Al deze factoren zullen zeker leiden tot
grotere branden en dus tot
minder brandveiligheid in
de samenleving. Het Bouwbesluit is gemaakt om
regelgeving eenvoudiger
te maken. De overheid stelt
minder eisen, met als gevolg verminderde dienstverlening voor bedrijven
met een brandmeldinstallatie. Bovendien veroorzaken grote branden ook
een grote economische
schade voor de samenleving omdat bij een brand
in een bedrijf tevens ook
vele banen verloren gaan.
De overheid zou hierin
meer haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
moeten tonen.”
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25 JAAR STICHTING SALVAGE,
EEN WIN-WINSITUATIE VOOR
ALLE BETROKKENEN!
Op 11 mei 2012 was het 25 jaar geleden dat
de Stichting Salvage werd opgericht. Medio
1985 begon de proef, die anderhalf jaar
geduurd heeft, in de regio Eindhoven. Op
basis van de positieve uitkomsten is destijds
besloten om een landelijke Salvagestructuur
op te zetten. Dit initiatief van verzekeraars
werd met een aanbevelingsbrief ondersteund door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Nog altijd zijn de
doelstellingen onveranderd en wordt de
hulp met een 8,3 zeer gewaardeerd door de
gedupeerden die door brand getroffen zijn.
Voor verzekeraars is het waardevol dat zijn

verzekerde ook buiten kantooruren onmiddellijk wordt opgevangen en dat de schade
direct kan worden beperkt. Voor de overheid
is de aanwezigheid zinvol omdat Salvage
ondersteunend kan zijn in de opvang van
en zorg voor gedupeerden. De coördinator
wordt door hen gezien als een waardevolle
gesprekspartner, zeker daar waar het grotere
calamiteiten betreft. Salvage is daarmee
geworden tot een onmisbare schakel in de
hulpverleningsketen.
In het najaar zal aan het 25-jarig bestaan
uitgebreider aandacht worden besteed.

TERUGKOMDAGEN
SALVAGECOÖRDINATOREN

PERSONALIA
NIEUWE
SALVAGECOÖRDINATOREN
In april zijn weer 14 experts succesvol
opgeleid tot Salvagecoördinator. De
nieuw opgeleide coördinatoren zijn:
Esther Augustijn, Marcel Boersman, Ruud
ten Dolle, Roger Greijmans, Wilfred Homan,
Frank van der Lugt, Luuk Nabben (allen
DEKRA), Roel Gankema (Vidi), Gerben-Jan
Geertsma (Crawford), Paul van der Krogt
(Lengkeek), Hans Tancrelle (Hanselman),
Stefan Zoggel (EMN), Gabriël Mineur en
Danny Tibbertsma (beiden CED).

EXPERTISEBUREAU
COMPANDER VERLAAT
SALVAGE
De overeenkomst tussen de Stichting
Salvage en het expertisebureau Compander
is met ingang van april dit jaar beëindigd.
Vanwege het feit dat het expertisebureau
zich exclusief op de Univé-organisatie gaat
richten en de Stichting Salvage geen maatschappijexperts als coördinator toelaat,
is de samenwerking stopgezet. De naam
Compander is inmiddels gewijzigd in Univé
Expertise Services.

FRANK FRANSE
UIT HET BESTUUR
Al enige jaren worden net opgeleide coördinatoren bijgeschoold door middel van
zogenaamde terugkomdagen. In maart was het
weer zover: 17 coördinatoren, opgeleid in 2010
en 2011, kwamen 2 dagen terug om eigen ervaringen te evalueren en bijgepraat te worden op
speciale onderwerpen. De communicatie met
gedupeerden kreeg in rollenspelen veel aan-
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dacht. Juist vanwege de emotionele impact van
een brand op gedupeerden is het essentieel dat
coördinatoren met empathie en zelfvertrouwen
die gedupeerden leren tegemoet te treden.
De stichting overweegt om ook voor coördinatoren die reeds lang coördinator zijn, terugkomdagen te organiseren.

Bestuurslid Frank Franse is begin dit jaar
teruggetreden uit het bestuur van de Stichting Salvage.
Zijn nieuwe directiefunctie bij de Rabobank maakt een combinatie met Salvage
niet meer mogelijk. Vanaf eind 2009 was
hij actief bij de Stichting betrokken. In zijn
vacature is nog niet voorzien.
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SALVAGECOÖRDINATOREN
PROFITEREN
OOK VAN PAS2010
De invoering van PAS2010 leverde een flinke verbetering op voor de Stichting
Salvage. Het eigen systeem maakte de organisatie onafhankelijker en
efficiënter. Inmiddels hebben twee Salvagecoördinatoren ook kennis met de
mogelijkheden van PAS2010. We vragen de pilot-deelnemers naar hun eerste
bevindingen.
Tekst: Dennis Mensink
Foto’s: Frank Renia en Bettina Neumann
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GERRIT

Gerrit de Vries,
Salvagecoördinator bij KakesWaal

“Het vergt een
goede instructie”

“Qua automatisering lopen we bij
KakesWaal redelijk voorop. Samen
met Geerlof van Loo van de Stichting
Salvage hebben we daarom nagedacht
over de mogelijkheden die een modern
systeem zou bieden. Als eerste stap had
de stichting een sjabloon ontwikkeld
dat we automatisch als pdf-bestand
konden mailen. Nu is het vervolg daarop
gekomen binnen PAS2010. We loggen
als Salvagecoördinator in en kunnen
de Salvagemelding waar we zojuist zijn
geweest, geheel online afronden.
Als eindverantwoordelijke binnen onze
organisatie ben ik betrokken bij de pilot,
samen met een collega die mij backupt. In april kreeg ik samen met Peter
de Raad de instructie op het systeem.
Daarna was het mijn Salvage-week en
heb ik met PAS2010 kunnen experimenteren. Voorheen kreeg je een telefonische oproep en schreef je op de locatie
waar de brand is allerlei gegevens op.
Eenmaal thuis moest je dan een Wordsjabloon oproepen, invullen en naar de
Stichting Salvage/SOS Alarmcentrale
mailen, die hier vervolgens weer mee
aan de slag moest. Dat is nu voorbij. Het
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grote voordeel is dat we online rechtstreeks in het systeem kunnen werken.
De medewerkers aan de andere kant
zien de melding ‘live’ ingevuld worden.
Daardoor kunnen zij zeer snel en effectief handelen. Als we klaar zijn met
invullen geven we nog een seintje per
mail, maar dat is enkel in de pilot. Ook
opdrachten die we aan derden geven,
dienen we nu nog te mailen volgens een
bepaald sjabloon. Straks versturen we
zo’n opdracht vanuit het systeem en is
dat meteen bij alle betrokkenen bekend.
De rechtstreekse correspondentie richting alarmcentrale werkt overigens heel
positief. Dat voorkomt dat verschillende
mensen hetzelfde werk zitten te doen.
Er moet nog wel het nodige aan
PAS2010 geschaafd worden wil het
echt goed bruikbaar zijn. Zo zijn er nog
invulvelden die we niet goed kunnen
interpreteren. Ook het switchen van
tabbladen gaat nog wat traag, maar
daar wordt aan gewerkt. Werken met
PAS zal sowieso even wennen zijn. Het
werkt anders dan voorheen. Dat zal met
name de oudere coördinatoren wat
moeite kosten. We werken niet meer
met sjablonen, maar met vaste invulvelden. Dat vergt een goede instructie.
Mijn advies is daarom om een goede
helpdesk in te richten voor de eerste
periode na de invoering. Maar daarna
moet het zeker gaan lukken.”
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Peter de Raad,
Salvagecoördinator bij
Lengkeek Expertises:

“Je kunt er zoveel
meer mee doen”

PETER

“Ik moet zeggen: het nieuwe systeem is een
verademing. Als het straks live gaat, kunnen
de coördinatoren er zoveel meer mee doen
dan met het oude systeem. In de oude situatie
moet je een heleboel formulieren maken, die je
zelf moet printen. Het is heel veel papierwerk.
Straks is dat niet meer het geval. Dat is vanuit
het oogpunt van maatschappelijk verantwoord
ondernemen natuurlijk een mooie stap, al is dat
slechts een bijkomstigheid. Het werkt gewoon
veel efficiënter. Je vult als Salvagecoördinator
zelf het systeem in en het mooiste is natuurlijk
dat je dat gelijk kunt doen als je thuis komt, ook
al is het ’s nachts. Het invullen van het systeem
zorgt er overigens automatisch voor dat je meer
betrokken bent, ook bij de administratieve
zaken, ook rondom de meldingen aan de SOS
Alarmcentrale. Over een aantal jaren loopt elke
expert of Salvagecoördinator met een tablet.
Dan kun je helemaal snel invoeren; zelfs vanaf
de schadelocatie voordat je deze verlaat.
Tot nu toe vind ik het een heel gebruiksvriendelijk systeem. Het wijst zich vanzelf. We hebben
ook een heldere instructie gehad van Geerlof
van Loo van de Stichting Salvage. Proefondervindelijk vind je je weg in het systeem. In mijn
perceptie zijn de mogelijkheden onbegrensd.
Je kunt naar believen objecten toevoegen. En
er zitten nog aanvullingen aan te komen. Straks
kunnen we ook zeer eenvoudig opdrachten verstrekken vanuit het systeem. Ook het aanmaken
van de factuur gebeurt dan automatisch. Dat
scheelt heel veel tijd. Dat zou het administratief
nog gemakkelijker maken.
Het doorgeven van gegevens gaat nu nog
via de alarmcentrale en dan komt het soms
toch niet helemaal in het systeem zoals jij
het bedoeld hebt. Het feit dat we straks geen
tussenstap meer hebben van een centralist
verkleint mijns inziens de mogelijke foutmarge.
Natuurlijk kent het systeem nog wat kinderziekten. Bedrijven waar je een opdracht aan
hebt verstrekt, maar die nog niet in het systeem
staan, kun je bijvoorbeeld niet toevoegen. Dat
soort zaken geef ik door aan Geerlof en worden
nog opgelost. Samen optimaliseren we nu
het systeem. Maar al met al ben ik er laaiend
enthousiast over.”
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GECERTIFICEERDE
1 JUNI 2012

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

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

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

FLEVOLAND
Dolmans Calamiteiten
Diensten
Antennestraat 25
1322 AL
ALMERE
0900 3656267
0800-3656267
* **

FRIESLAND
Dolmans Calamiteiten
Diensten
Jupiter 2B
8448 CD
HEERENVEEN
0513-683573
0800-3656267
* **

0513-767283
06-23553645

* ** ***

Nivo Calamiteitendiensten
B.V.
Apolloweg 9
8938 AT
LEEUWARDEN
058-2849515
058-2849515
*

Polygon Nederland B.V.
Icarusweg 9
8938 AX
LEEUWARDEN
0172-421600
0800-6868377
*

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
* **

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

NIJKERK
033-2450204
033-2450204

* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Curaçao 21
7332 BL
APELDOORN
055-5410310
0800-3656267
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Windmolenweg 1
6615 AP
NIJMEGEN
024-3734199
0800-3656267
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Grutbroek 43
7008 AL
DOETINCHEM
0314-361144
0800-3656267
* **

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
* **

* ** ***

GRONINGEN

* **

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

Eresdé B.V.
Hermes 4
8848 CK
HEERENVEEN

Nivo Calamiteitendiensten
B.V.
Wismarstraat 22b
9743 HB
GRONINGEN
050-5474400
058-2849515

Casander + Guliker B.V.
Edisonstraat 18
3861 NE

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

* **
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*

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

* Eenvoudig ** Complex *** Specialistisch

*

Holland Herstel Groep/
Ureco B.V.
Business Park Stein 112
6181 MA
ELSLOO
046-4373625
046-4362861

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Esp 260B
5633 AC
EINDHOVEN
040 2484860
0800-3656267

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

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

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Nautilusstraat 61
5015 AN
TILBURG
013-5499299
0800-3656267

* **

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
0800-3656267
* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Willem Barentszweg 4B
5928 LM
VENLO
077-4642800
0800-3656267
* **

* **

* **

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

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

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

Dolmans Calamiteiten
Diensten
De Grote Beer 25
5215 MR
DEN BOSCH
073-6871010
0800-3656267
* **

* **

* **

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
* ** ***

Holland Herstel Groep/
Ureco B.V.
Industrieweg 3
5731 HP
MIERLO
0492-663855
0492-660998
* **

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

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

SCHADESTOPBEDRIJVEN 23

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

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

NOORDHOLLAND
Arepa Benelux B.V.
Fluorietweg 21d
1812 RR
ALKMAAR
072-5406452
033-4535030

Ruitenheer
Treubweg
1112 BA
DIEMEN
020-6975560
0800-7848364337
* **

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

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

OVERIJSSEL

** ***

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

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

Dolmans Calamiteiten Diensten
Maagdenburgstraat 14
7421 ZC
DEVENTER
0570-519205
0800-3656267

*

* **

* **

Dolmans Calamiteiten
Diensten
Drachmeweg 2
2153 PA
NIEUW-VENNEP
0252-676250
0800-3656267

Dolmans Calamiteiten Diensten
Aquamarijnstraat 129
7554 NP
HENGELO
074-2567728
0800-3656267

* **

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

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

* **

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
* ** ***

UTRECHT

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

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

* ** ***

Dolmans Calamiteiten Diensten
Ariane 4
3824 MB
AMERSFOORT
033-4701949
0800-3656267

* ** ***

Dolmans Calamiteiten Diensten
Boerhaaveweg 5
3401 MN
IJSSELSTEIN
030-6888520
0800-3656267

* **

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

* **

RGN Amersfoort
Neonweg 13B
3812 RG
AMERSFOORT
033-4507272
06-55703434

* **

** ***

* **

* **

*

* **

ZEELAND
Dolmans Calamiteiten Diensten
Albert Plesmanweg 50
4462 GC
GOES
0113-222141
0800-3656267
* **

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

RGN-Vrolijk Brandwaterschadesanering B.V.
Goudlaan 85a
2544 EG
DEN HAAG
070-4044826
06-55703434
* **

Arepa Benelux B.V.
Essebaan 24-26
2908 LK
CAPELLE A/D IJSSEL
010-2642646
033-4535030
Belfor Nederland B.V.
Aluminiumstraat 25-29
3067 GS
ROTTERDAM
010-4559690
0900-43214321
Dolmans Calamiteiten Diensten
Tinwerf 4
2544 ED
DEN HAAG
070-3080909
0800-3656267
Dolmans Calamiteiten Diensten
Anthonetta Kuijlstraat 41
3066 GS
ROTTERDAM
010-4220400
0800-3656267
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
0800-73266832
** ***

RGN Rotterdam
Beurtschipperstraat 106
3194 DR
ROTTERDAM
010-2540556
06-55703434
* **
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Oprichter Salvage Joop Waterreus (76) blikt terug

“MEER ZIJN DAN EEN
NAAM OP DE POLIS”

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 stakeholders. Onze hulpverlening is
van een uitstekend kwaliteitsniveau en heeft
waarde voor de gedupeerden, de branche van
brandverzekeraars en de maatschappij.

Een kwart eeuw geleden wist Joop
Waterreus (76), oprichter van Stichting
Salvage, met succes partijen samen
in actie te krijgen en een landelijk
netwerk op te bouwen. Nog steeds
zorgt ‘zijn’ stichting voor naadloze

Prins Willem Alexanderlaan 701
7311 ST Apeldoorn
T 055 526 19 30
E info@stichtingsalvage.nl
I www.stichtingsalvage.nl

samenwerking en snelle hulpverlening
aan gedupeerden in geval van brand.

Uitgeverij

NIBE-SVV
Herengracht 205
1016 BE Amsterdam
T 020 520 86 88
F 020 520 86 03

Tekst: Niels Achtereekte
Foto: John Brussel

M

De vele aangestoken branden en groot
gebrek aan preventie zorgden voor flink wat
calamiteiten halverwege de jaren ’80. Het is
bijna niet in te denken, maar bijvoorbeeld sprinklers
in winkelcentra waren nog lang geen gemeengoed,
evenals het afsluiten van panden en hun omgeving
na brand. Waterreus herinnert zich dan ook nog
goed de beelden van een half afgebrand winkelcentrum in Uithoorn, waar mensen de openliggende
winkels plunderden nadat de brandweer was vertrokken. Dat kon zo niet langer. Voor het oprichten
van Stichting Salvage nam Waterreus een voorbeeld
aan de ontwikkelingen in autoverzekeringen. “Je
kunt mensen niet langs de weg laten staan. En hun
voertuigen ook niet. Je moet de schade zo veel
mogelijk beperken.”
Landelijk netwerk
De twee doelstellingen van de op te richten Stichting Salvage stonden Waterreus gauw helder voor
ogen: schade beperken en gedupeerden bijstaan.
En dat kon en kan alleen met een landelijk netwerk waarin intermediairs, verzekeraars, schadeexperts en brandweer nauw samenwerken. Maar
de betrokkenen gingen niet meteen overstag. Een
van de belemmeringen in de begintijd was dat
brandweercommandanten dachten dat Salvage
zich op hun terrein zou begeven. “Ze stonden er
sceptisch tegenover”, zegt Waterreus, die na een
voorbereidingsjaar drie jaar voorzitter was. “Maar
na de pilot in Eindhoven met een commandant die
het wel zag zitten, raakten de anderen ook overJUNI 2012

tuigd en werkten we naar een landelijk netwerk.”
Ook de grote beursmakelaars zorgden in het begin
voor weerstand. “Ze waren bang dat vreemden bij
hun klanten over de vloer zouden komen en deden
moeilijk over het achteraf verrekenen van de kosten
met de stichting. Een verkeerde insteek. Je moet
mensen snel kunnen helpen en niet eerst naar een
polis hoeven vragen. Ze hebben op dat moment
wel iets anders aan hun hoofd.”
Dienstverlening centraal
Waterreus en zijn collega’s zetten flink de schouders
eronder en wisten onder andere door duidelijke
aanwezigheid bij branden de stichting als een
onmisbaar, verbindend element neer te zetten. De
experts besloten daarom piketdiensten te draaien
en de verzekeraars gaven tot zo’n 5 duizend gulden
hun garantie de initiële kosten te dragen en die
later te verrekenen. Het blijkt de fundering van
het verdere succes, want ook tegenwoordig is de
stichting onmisbaar. Het valt Waterreus dan ook op
dat Salvage vaak op een positieve manier genoemd
wordt bij calamiteiten. “De persoonlijke hulp zorgt
ervoor dat gedupeerden zich echt gesteund voelen.
Er staat nu echt iemand naast hen, die ze helpt.”
Voor de toekomst blijft dienstverlening door de
Salvage-coördinator centraal staan. De digitaliseringslag die momenteel plaatsvindt, biedt daarvoor
een nog betere structuur en maakt afhandeling
achteraf nog transparanter. “Op het moment van
een calamiteit staat hulpverlening centraal. Dat
moet altijd zo blijven.”
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