RicHaRD OEtS:

‘Verruim het mandaat
Van Stichting SalVage’
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Dit jaar bestaat Stichting Salvage dertig jaar. De doelstellingen
zijn sinds 1986 niet veranderd. Het gaat er nog steeds om
gedupeerden van een calamiteit een schouder te bieden en
directe hulp te verlenen, de schade zo veel mogelijk te beperken
en activiteiten voor brandverzekeraars te coördineren. Geen
nieuws op dat front, maar toch zoekt Salvage voortdurend naar
vernieuwing en verbetering. Een gesprek daarover met Richard
Oets, bestuursvoorzitter van Stichting Salvage.
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e rol van Stichting
Salvage is van maatschappelijk belang en
omdat de maatschappij verandert, mag
Salvage daar niet bij
achterblijven. Relevante ontwikkelingen die Salvage raken, zijn
bijvoorbeeld het ontstaan van de
Veiligheidsregio’s, de inrichting van
Bevolkingszorg als nieuwe taak

van gemeenten, de vergrijzing van
de bevolking en de toenemende
hulpvraag bij andere incidenten
dan brand of explosie. Naast de
brandweer doen ook gemeenten
steeds vaker een beroep op Stichting Salvage voor het regelen van
onderdak voor gedupeerden, het in
gang zetten van schadebeperkende
maatregelen of het coördineren
van aan verzekeringen gerelateerde
activiteiten. ‘De maatschappelijke
omgeving van Salvage verandert’,
aldus Richard Oets, ‘en dan is er een
keuze tussen het lijdzaam volgen
en denken dat het wel los zal lopen
enerzijds, en er met een proactieve
houding zo goed mogelijk op anticiperen anderzijds. Stichting Salvage
kiest voor het laatste.’
centrale rol
De diversiteit van incidenten waarbij Stichting Salvage wordt ingeschakeld, neemt alsmaar toe. Zo
was al een aantal keren actie nodig
nadat bluspoeder of een ander materiaal een woning of winkel had
verontreinigd, door vandalisme of
doordat een blusinstallatie spontaan
in werking was getreden. Een nieuw
en nog redelijk onbekend fenomeen
is kwikverontreiniging. Die kan zich
voordoen nadat spaarlampen, door
een brand of door een andere oorzaak, kapot zijn gegaan. Stichting
Salvage heeft hier al verschillende
keren met de GGD contact over
gehad. Ook is het al meer dan eens
voorgekomen dat woningen ernstig
werden beschadigd door omvallend hijsmaterieel: in Alphen aan
den Rijn bijvoorbeeld, maar ook in
IJsselstein tijdens een huwelijksaanzoek. Regelmatig gebeurt het dat
een auto tegen een woning aanrijdt,
die vervolgens tijdelijk onbewoonbaar is. Vrij vaak is Salvage gebeld
omdat na hevige sneeuwval instorting van een pand dreigde. En redelijk nieuw zijn de oproepen na aardbevingen of aardverschuivingen, in
Groningen, maar ook in Limburg.
‘Overheden laten duidelijk merken’, aldus Richard Oets, ‘dat zij bij
dergelijke incidenten niet met een
hele groep verzekeraars om de tafel
willen zitten. Zij streven ernaar met
één partij overleg te hebben, die
namens alle bij de schade betrokken
verzekeraars het woord voert en
die ook de regie neemt. Dat is ook
wel logisch. Waar veel coördinatie

Richard Oets, bestuursvoorzitter van Stichting Salvage

nodig is, ziet de
overheid in de
beginfase van
een calamiteit
en meteen erna
heel duidelijk een centrale rol voor
Salvage weggelegd om namens de
gezamenlijke verzekeraars op te
treden. Vaak willen verzekeraars er
graag zelf zijn voor de betrokkenen,
maar dat maakt het voor onze regierol soms lastig.’

Salvage moet dan wel geautoriseerd
zijn, een bepaald mandaat hebben,
om die overheden en de klanten ook
daadwerkelijk te kunnen helpen. Nu
is Salvage in sommige omstandigheden enigszins ‘gehandicapt’, omdat
bepaalde acties door de ene verzekeraar wel worden toegestaan en
door de andere niet. Soms gaat het
daarbij helemaal niet om majeure
zaken, maar het beperkt de vereiste
doortastendheid van Salvage, met
name in die samenwerking met
lokale overheden. Zo’n breder mandaat, voor zowel de aard van het
incident waarbij Salvage in actie
kan komen, als de financiële bandbreedte waarbinnen Salvage beslissingen kan nemen (waarbij het niet
om veel geld gaat) zou ons enorm
helpen en meer flexibiliteit geven
om de klant zo goed mogelijk van
dienst te zijn. Het Platform Brand
van het Verbond van Verzekeraars,
dat ik mag voorzitten en waar meer
dan vijftig procent van het brandpremie-inkomen aan tafel zit, heeft
deze kwestie onlangs besproken
en allen zien de efficiency van kortere lijnen. Ik wil daar meteen bij
benadrukken dat we dit juist voor
onze klanten doen. Met name als
zij schade hebben en om wat voor
reden dan ook hun woning niet in
kunnen of hun bedrijf niet kunnen
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een centrale rol voor
Salvage waar veel
coördinatie nodig is

Breder mandaat
Volgens Richard Oets zou het constructief zijn als verzekeraars Stichting Salvage een wat breder mandaat zouden toekennen dan waarover zij momenteel beschikt. Hij
zegt: ‘Vanuit het oogpunt van efficiency en kostenbewustheid vind ik
een aangepast mandaat opportuun.
Bij een brand of een explosie in een
appartementencomplex bijvoorbeeld, zoals in Diemen in september
2014 en in Rotterdam-Schiebroek in
januari 2015, zijn tientallen verzekeraars betrokken, met eigen regels
en voorwaarden. De lokale overheden vinden het uiteraard belangrijk
dat zij één aanspreekpunt namens
al die verzekeraars hebben en ze
vinden, zoals gezegd, dat Salvage
die rol moet hebben. Dat helpt uiteindelijk de klant het beste vooruit.

uitoefenen, moet de klant centraal
staan en geholpen worden. Het is
dan fantastisch dat de mensen van
Salvage er zijn om hen te helpen,
vierentwintig uur per dag, zeven
dagen per week!’
KoStenBewuStzijn
BelangrijK
Met een breder mandaat, waardoor
Stichting Salvage gemakkelijker
met bepaalde kosten kan instemmen, zal zij doortastender kunnen
optreden. Wanneer er bijvoorbeeld
een pand moet worden gesloopt,
omdat de brandweer dan efficiënter
kan blussen, wordt er nogal eens op
aangedrongen dat Salvage namens
de verzekeraar(s) opdracht aan de
sloper geeft. Die opdracht wordt immers vaak de dag na de brand toch
al gegeven. Sommige verzekeraars
gaan daarin mee, andere weer niet,
omdat zij dat een taak van de brandweer vinden of een en ander eerst
door een eigen expert willen laten
beoordelen. Hetzelfde doet zich
voor bij asbestvervuiling. In circa 4
procent van de salvagemeldingen is
sprake van asbest. Vaak verwacht de
overheid van Stichting Salvage een
daadkrachtig optreden bij bijvoorbeeld het toegankelijk houden van
panden die niet zijn besmet of het
laten schoonmaken van wel verontreinigde toegangen. Dat is dan
echter te veel gevraagd, omdat die
hulpverlening niet onder het huidige mandaat van Stichting Salvage
valt. Richard Oets: ‘Voor ons is dat
in toenemende mate een probleem
in de dagelijkse praktijk. In het algemeen verleent Stichting Salvage
onmiddellijke en directe hulp na
een calamiteit. Mensen zijn in nood,
soms in paniek, en hebben op dat
moment die hulp en die schouder
nodig. Acht of tien uur later is die
onmiddellijke dreiging en directe
hulpvraag weg. Toch kan Salvage
ook dan nog goede diensten verlenen, omdat wij nu eenmaal de kanalen hebben, sneller kunnen werken
dan waartoe afzonderlijke verzekeraars vanuit hun schadeafdelingen
in staat zijn en ook gecoördineerd
namens meer verzekeraars tegelijk
kunnen optreden. We moeten van
die unieke mogelijkheid profiteren,
waarbij kostenbewustzijn belangrijk
blijft. Het gaat erom dat de klant
goed geholpen wordt, zonder dat we
meteen sinterklaas gaan spelen.’
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Profilering Van
VerzeKeraarS
Richard Oets is zich er terdege van
bewust dat verzekeraars zich graag
willen profileren wanneer het erop
aankomt klanten bij te staan en
hun schade te vergoeden. Zij willen
dan zelf zichtbaar zijn en niet altijd
schuilgaan achter de gezamenlijkheid van Stichting Salvage. Hij zegt:
‘Soms zien we een verzekeraar diensten à la Salvage aanbieden. Dat kan
natuurlijk, waarbij ik wel meteen
wil opmerken dat die verzekeraar
ook aan Salvage meebetaalt en dus
dubbele kosten maakt. Bovendien is
het in de praktijk zo dat mensen die
’s nachts op straat staan omdat hun
huis is afgebrand, geen brandpolis
bij de hand hebben en meestal ook
niet weten waar ze verzekerd zijn.
Vaak noemen ze de naam van een
assurantietussenpersoon en dan
moet altijd eerst nog worden uitgezocht welke verzekeraar erachter zit.
Het lijkt dus veel verstandiger om de
regie bij Stichting Salvage te laten en
om daar de kwaliteit en de kennis te
bundelen. Als de Nederlandse brandverzekeraars met elkaar vinden dat
we de klanten in panieksituaties zo
helder en snel mogelijk moeten bijstaan, helpt het niet als bijvoorbeeld
bij een brand in een appartementencomplex de hele straat vol staat met
auto’s en cabines van verschillende
verzekeraars, hoe goed bedoeld ook.
De gedupeerden zijn juist geholpen
als er één cabine staat, die van Salvage, waar zij voor hulp en met al
hun vragen terecht kunnen. Ook de
overheden en andere hulpdiensten
willen in zo’n situatie afspraken
maken met één centrale partij, die
de regie heeft en al dertig jaar ervaring. We zullen vanuit Salvage nooit
zeggen dat een verzekeraar daar
niet moet komen en we zijn graag
bereid om met verzekeraars verder
te praten over manieren om hen bij
incidenten zichtbaarder te maken,
dat is prima, maar laten we de regie
van de hulpverlening bij één centrale
partij laten, namelijk bij Stichting
Salvage.’
KorPS coördinatoren
Stichting Salvage is een echte netwerkorganisatie. Het kantoor van
Salvage in Apeldoorn telt slechts
vijf medewerkers, onder leiding van
Brenda Reinders, die de directie
voert. De werkzaamheden in het
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veld worden
uitgevoerd door
de alarmcentrale van SOS
International,
de salvagecoördinatoren – schadeexperts die oproepbaar zijn op
grond van een Overeenkomst van
Opdracht met de expertisebureaus
waar ze werkzaam zijn - en de
gespecialiseerde bedrijven die bijvoorbeeld voor schadebeperking en
reiniging kunnen worden ingezet.
De gedupeerden in de eerste plaats,
maar daarnaast ook de professionals bij andere hulpdiensten, bij
de Veiligheidsregio’s en bij Bevolkingszorg van gemeenten, hebben
een hoge waardering voor de inzet
en de activiteiten van Salvage,
waarbij het in belangrijke mate de
salvagecoördinatoren zijn die met
hun optreden de rapportcijfers beïnvloeden. Van de gedupeerden krijgt

een breder mandaat,
waardoor Salvage meer
doortastend kan optreden

Salvage zelfs gemiddeld een ruime
8. Er is de stichting dan ook veel
aan gelegen de kwaliteit van het
korps coördinatoren op een hoog
niveau te houden, maar dat vergt
onder andere meer opleiding en
training. Richard Oets: ‘De eerstelijnshulpverlening bij brand is een
zware taak, die niet moet worden
onderschat. Vergeet niet dat er doden in een brandend huis kunnen
liggen. Niet lang geleden vond een
coördinator na een brand nog een
ernstig zieke man die op zolder lag
te slapen, terwijl de politie het pand
al had vrijgegeven... Het tekent de
zware verantwoordelijkheid van de
coördinatoren. Ook als de coördinator een huis achterlaat en vergeet
de achterdeur te sluiten, omdat het
gezin na een ellendige brand al is
vertrokken, kan hij aansprakelijk
worden gesteld voor vermissing
van eigendommen. Die druk loopt

een zware taak,
die niet moet worden
onderschat

behoorlijk op en
daar moeten de
coördinatoren
weerbaar voor
zijn.’

oPleiding en training
Om die weerbaarheid te verhogen,
krijgt de opleiding van coördinatoren een hoge prioriteit. Zo is onlangs
een eerste groep van twaalf salvagecoördinatoren tot ‘officier van dienst’
opgeleid. Een tweede groep volgt
binnenkort. Deze ervaren coördinatoren worden als eersten bij uitzonderlijke en grootschalige incidenten
opgeroepen, waarbij de coördinatie
belangrijk is en vaak veel mensen
betrokken zijn. In voorkomende
gevallen zal een reguliere salvagecoördinator hen daarbij assisteren.
‘De coördinatoren doen hun uiterste
best, dat stellen we vast’, vervolgt
Richard Oets. ‘Tegelijkertijd zien we

dat de oudere coördinatoren het vak
geleidelijk uitgaan en door jongere
collega’s worden vervangen. Twintig
jaar geleden werden nieuwe experts
nog uitvoerig in het vak ingewijd
en liepen ze een tijd mee met meer
ervaren collega’s. Tegenwoordig
moeten ze sneller ‘up en running’
zijn en we merken dan ook wel eens
dat coördinatoren een stukje kennis
tekortkomen. Ook door de komst
van de Veiligheidsregio’s zijn er meer
aandachtsgebieden waarmee de
huidige salvagecoördinatoren niet
altijd bekend zijn. Daar is begrip
voor, maar het helpt niet in concrete
situaties. Ook daarom steken we veel
tijd en energie in opleidingen, meer
dan vroeger het geval was. Daarnaast kijken we naar de uitbreiding
van het korps, want kwantiteit is in
dit geval ook een vorm van kwaliteit.
We moeten voldoende goede mensen
tot onze beschikking hebben om te
allen tijde hulp te kunnen bieden.
In april 2016 lopen de Overeenkomsten van Opdracht met de verschillende expertisebureaus af. Daarom
beoordelen we met elkaar welke
eisen en aanbevelingen we kunnen
hanteren op grond waarvan nieuwe
coördinatoren zullen worden aangesteld. Prijs is daarbij ook belangrijk,
want we moeten op de centen van
verzekeraars passen en ik bevestig
dat we daar buitengewoon efficiënt
mee omgaan. De bijdrage van verzekeraars hebben we al jarenlang op
hetzelfde niveau gehouden, terwijl
het algemene prijspeil is gestegen.
We werken dus echt met de hand
stevig op de knip.’
Ondanks enkele relatief rustige
maanden in 2015 lag het aantal meldingen over het hele jaar gezien zo’n
6 procent boven het aantal meldingen in 2014. Het aantal grote branden bedroeg in 2015 zo’n 6 procent
en het aantal zeer grote branden 3
procent. De toename van het aantal
meldingen zat vooral in die categorie
grote branden en ook in de categorie
overige schades. ‘Het was dus vorig
jaar weer behoorlijk raak’, aldus
Richard Oets tot slot. ‘Het zou heel
mooi zijn als we door een succesvolle
preventie onszelf overbodig zouden
kunnen maken, maar helaas, het is
maar de vraag of die wensdroom ooit
zal uitkomen.’ l
P. (Peter) van Steen
De auteur is zelfstandig tekstschrijver.
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