TEKST WINNEKE KOK (GH+O) BEELD STICHTING SALVAGE

OOG VOOR GEDUPEERDEN

Tranen. Angst. Schade. Een brand heeft veel impact op gedupeerden.
Als brandweerlieden het werk afronden, begint het voor hen vaak pas.
In deze hectische situatie biedt Stichting Salvage noodhulp. Waardevol
voor de gedupeerden, maar óók voor de brandweer. Want als
samenwerkingspartners kunnen we elkaar versterken.

Waar moet ik heen? Wat kan ik doen? Hoe gaat het verder? Na de
eerste schrik hebben gedupeerden meestal vele vragen. ‘Logisch,
iedereen is vaak behoorlijk van slag’, vertelt Brenda Reinders. Ze is
directeur van Stichting Salvage. ‘In die chaos proberen wij wat rust te
brengen. Bij brand, explosie, blikseminslag of water- en stormschade
in een gebouw kunnen we worden ingeschakeld. En gebouw betekent
ook woonboot of caravan.’
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De bevelvoerder, Officier van Dienst (OvD) Brandweer en OvD
Bevolkingszorg kunnen Salvage benaderen. Brenda: ’Dit is belangrijk
als de gedupeerde aandacht nodig heeft en er snel actie en advies
is gewenst. Dat is vaak het geval, zeker ook bij kleine incidenten.’
De stichting bestaat nu dertig jaar en is een initiatief van het Verbond
van Verzekeraars. Er zijn circa honderd brandverzekeraars aangesloten.
De stichting is onafhankelijk. Salvage werkt samen met een
alarmcentrale, schoonmaakbedrijven én 130 Salvage-coördinatoren
verspreid over het land.

‘Iedereen is vaak behoorlijk van slag’
Dag en nacht
Brenda: ‘De coördinatoren zijn allemaal ervaren schade-experts, in
dienst van expertiseorganisaties. Zij volgen bij ons een speciale training
en terugkomdagen. Elke dag hebben vijftien coördinatoren piket. Voor
Noord-Nederland zijn er altijd drie coördinatoren beschikbaar, dag en
nacht. Zodra bij onze alarmcentrale een melding binnenkomt, kijkt het
systeem automatisch naar postcode, type en grootte van het incident.
Daaruit volgt dan de best passende coördinator. Dit kan voor Fryslân
ook een keer iemand uit Noord-Holland zijn, als dat dichterbij is. Bij een
groot incident gaan soms meerdere coördinatoren ter plaatse. Na de
melding zijn ze er altijd binnen een uur.’

De drie A’s
Wat Stichting Salvage precies doet? Noodhulp bieden volgens de drie
A’s: aandacht, advies en actie. Brenda: ‘We luisteren eerst en bieden een
schouder aan gedupeerden, zodat ze even stoom kunnen afblazen. Maar
we zijn ook doeners! Zodra het kan maakt de coördinator een rondje door
het gebouw om schade op te nemen; meestal met de gedupeerde, soms
met brandweer of politie. Kan iemand niet in het pand blijven? Dan zorgen
we voor onderdak en krijgen mensen de noodzakelijke spullen. Zo nodig
wordt ook vervoer en opvang voor dieren geregeld.’
En er gebeurt nog veel meer. ‘We schakelen meestal een schade
stopbedrijf in. Deze schoonmakers zijn gespecialiseerd in brand en
roet. Ze maken het pand weer leefbaar. Bijvoorbeeld door inzet van
een deo-apparaat, het plaatsen van ventilatoren of het wegzuigen van
water. We hebben hiervoor afspraken met ruim 25 schoonmaakbedrijven
die aan onze strenge criteria voldoen. Is een aannemer nodig voor
het dichttimmeren van deuren of ramen? Een installateur die lekkages
aanpakt? Ook dat regelt de coördinator.’ En dan nog het onderdeel advies.
Brenda: ‘We denken mee over de vervolgstappen. Wie is je verzekeraar?
Wat moet je waar melden? Wat kun je nog verwachten? Dat krijgt allemaal
aandacht. De coördinator maakt een rapport met alle gegevens, onze
alarmcentrale meldt de schade bij de verzekeraar. Als gedupeerden later
nog vragen hebben, is de alarmcentrale altijd bereikbaar.’

Bel snel
Hoe eerder Salvage wordt ingeschakeld bij een incident, hoe beter.
Bij kleine branden gaat dit vaak goed. De situatie is dan overzichtelijk en
de bevelvoerder zoekt snel contact. Bij grotere branden loopt het soms
anders. Brenda: ‘Het is chaotischer, er zijn meerdere leidinggevenden en
de focus ligt op repressie. Logisch, maar ook een gemiste kans.
Het Salvage-lampje gaat vaak pas branden als de brand onder controle is.
De coördinator moet dan nog ter plaatse komen, gedupeerden zijn soms
al weg of moeten door brandweerlieden worden opgevangen.
>>
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Ook hebben we een informatieachterstand en kunnen we niet meer meedenken
over schadebeperking tijdens de brandbestrijding. Kortom: bel snel! Je kunt
gedupeerden meteen vertellen dat iemand komt voor eerste noodhulp.
Dit geeft wat rust.’
De brandweer houdt tijdens haar werk veel rekening met het voorkómen
van gevolgschade, benadrukt Brenda. ‘Dat is super positief en echt anders
dan vroeger. Er wordt nu gerichter geblust, een pand wordt niet meer
volgepompt. Ook repressief ventileren, alvast water oppompen of het niet per
definitie inrammen van deuren helpt daarbij. De brandweer is een waardevolle
samenwerkingspartner.’ Samen optrekken wordt nóg belangrijker, nu de
brandweer ook vaker brandonderzoek doet. Brenda:
‘Wij kunnen onze expertise en informatie delen met de onderzoekers. Bovendien
wil de verzekeraar soms ook onderzoek doen, bijvoorbeeld bij verdachte
omstandigheden of grote schade. We gaan daarom het contact met alle teams
brandonderzoek intensiveren, om hier verdere afspraken over te maken.’

Nieuw
Handig om te weten: de Salvage-coördinatoren hebben een nieuwe outfit.
Ze zijn nu herkenbaar aan hun zwart/gele jas. Sinds kort heeft Salvage ook een
nieuwe mobiele unit voor grote incidenten, zodat coördinator en gedupeerden
even binnen kunnen zitten. Bovendien zijn elf coördinatoren net OvD geworden.
Deze ervaren experts zijn inzetbaar bij hele grote branden. Brenda:
‘We ontwikkelen momenteel ook een plan van aanpak voor asbestbranden.
Salvage is dus volop in beweging, want we willen optimale eerste noodhulp
bieden. Zo kunnen we samen de materiële en emotionele schade voor de
gedupeerden beperken!’

Feiten Fryslân:
>	Stichting Salvage werd 150 keer ingeschakeld in 2016:
• 100 x kleine brand, vooral woning
• 35 x middelbrand
• 10 x zeer grote brand, waarvan 2 GRIP-situaties
•
5 x bliksem- of waterschade
>	Bij 5% van de Salvage-meldingen is er een vermoeden
van brandstichting
>	3 Salvagecoördinatoren zijn altijd beschikbaar voor
Noord-Nederland
>	Gedupeerden geven gemiddeld een 8,4 voor hulp van
Salvage
>	Langste inzet Salvage: 2 dagen bij de brand aan de
Kelders in Leeuwarden
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Persoonlijke ervaring met Salvage
Vrijdagmiddag 25 november, Gorredijk.
Er is brand in een grote garage bij een woning.
De schade is groot, net als de schrik bij familie
Van den Driest. Salvage is snel ter plaatse voor
de nodige steun. Ab van den Driest blikt terug.
‘Terwijl ik een krantje lees, knutselt mijn zoon in de schuur
aan een surprise. De elektrische luchtverwarming staat aan,
het is koud. “Ik ga boodschappen doen”, laat ik hem weten.
Hij moet ook even weg en daarom draai ik de garagedeur
op slot. Na een half uurtje is mijn zoon terug en schrikt zich
kapot: er zitten zwarte vegen onderaan de garagedeur en
er komt rook naar buiten. Direct belt hij 112. De deur is op
slot en die laat hij gelukkig dicht. Kort daarna knallen de
ruiten achter uit de schuur. Politie en brandweer zijn er snel,
de brand is binnen een half uur onder controle. Maar er
blijkt asbest in het schuurplafond te zitten en er is rook in
ons huis gekomen. We mogen nergens meer in, hoor ik bij
thuiskomst. Dat is heftig hoor. Vrijwel meteen is er iemand
van Salvage. We hebben zoveel vragen, kunnen zelf even
niet focussen. De coördinator regelt een hotel, terwijl wij bij
de buren uitpuffen. Ook haalt de brandweer op zijn verzoek
nog enkele hoognodige spullen uit ons huis. Er worden
asbestmetingen gedaan, een klusman geregeld en later
komen ook schoonmakers. Verder regelt de coördinator het
eerste contact met onze verzekeraar. Na een week komen
we thuis. Nog wel ontdaan, maar blij dat ons huis er nog
staat. En wat zijn we goed geholpen door de brandweer
en Salvage. Nu de asbestsanering is afgerond, bouwen we
de garage weer helemaal op. De duizenden fossielen die
mijn vrouw als geologe had verzameld, zijn helaas deels
aangetast. Salvage denkt mee over mogelijke schoonmaak.
Een brand is vreselijk, het raakt je enorm. Op zo’n moment
is iemand die steunt en adviseert onbetaalbaar.’

