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Een blik op
de toekomst
Het thema van dit nummer past wellicht nog beter
in de huidige tijd dan we vooraf hadden kunnen
vermoeden. In maart van dit jaar kregen we te
maken met een pandemie zoals we die niet eerder
hebben meegemaakt. Grote gevolgen voor
iedereen in de samenleving, niet alleen in
Nederland, maar wereldwijd.
Ook binnen Salvage hebben we moeten ingrijpen.
Niets was meer vanzelfsprekend, bij alles moest je
de vraag stellen, kan dit nog op deze manier? Is het
veilig? Hoe houden we onze organisatie draaiende
en zorgen we ervoor dat we de gedupeerden
blijven helpen?
Dat is lastig en confronterend. Maar maakte ook
zichtbaar dat we in tijden van crisis heel snel
kunnen schakelen, flexibel zijn en kunnen bouwen
op onze partners waarmee we al jarenlang
samenwerken.
Een hectische tijd waarin we, soms onder moeilijke
omstandigheden, toch de dienstverlening namens
de gezamenlijke verzekeraars konden blijven
garanderen.
In deze uitgave voert de Corona pandemie niet de
boventoon. We moeten juist nu onze blik
voorwaarts houden en naar de toekomst kijken. Het
eerste inhoudelijke artikel is een interview met
Jolanda Schouwstra als voorzitter van het platform
Brand van het Verbond van Verzekeraars. Zij gaat
ook in op het belang van blijvend investeren in
preventie, innovaties en de veranderingsbereidheid.
Bestuurslid, Adelé Jeuken, geeft een doorkijk van
wat er aan de bestuurstafel van Salvage zoals
voorbijkomt. De rol van Salvage nu en in de
toekomst komt nadrukkelijk aan bod.
Acht jaar geleden is Hans de Hoog geïnterviewd
voor Uit de Brand, nu acht jaar later komt hij weer
aan het woord, in de rol van voorzitter van het
NIVRE, met daarbij de onvermijdelijke vraag: welke
ontwikkelingen hebben zich doorgezet en welke
niet. Het NIVRE en Salvage staan voor een
gezamenlijke uitdaging om er voor te zorgen dat er
in de toekomst voldoende gekwalificeerde experts
zijn. Om dit te realiseren blijft “samenwerken”
cruciaal.
Belangrijke samenwerkingspartners van ons zijn de
reconditioneerders. Niet eerder is de schoonmaakbranche zoveel en zo positief in het nieuws
geweest als het afgelopen half jaar. Ook hier speelt
Corona weer een rol. Piet Adema, voorzitter van de

OSB en Marlies van der Meulen, directeur van
Polygon nemen ons mee in de innovaties in de
schoonmaakbranche. In dit interview gaat het over
innovaties, duurzaamheid en het belang van
voldoende gekwalificeerd personeel.
Peter Varenkamp en Gerben Koopman van de VHD
vertellen in een dubbel interview over de 9+
organisatie en over de (technische) ontwikkelingen
binnen hun bedrijf. Zo beschikt de VHD na de
verhuizing over een Pac-centrale. Om daar een
vergunning voor te krijgen is niet gemakkelijk. De
VHD is het gelukt door aan alle strenge eisen te
voldoen. Boeiend om te lezen wat daar allemaal
voor nodig is.
De veiligheidsregio’s bestaan 10 jaar en hebben ook
een intensieve ontwikkeling doorgemaakt. Herman
Meuleman van de veiligheidsregio Twente vertelt
over de vier dimensies-benadering. De wereld
bestaat niet alleen uit wat we zien, er is meer wat
van invloed is op gebeurtenissen. Interessant om te
lezen hoe de veiligheidsregio’s met al die “dimensies” rekening houdt.
Aansluitend een interview met Pieter van Gelder,
hoogleraar Veiligheidskunde aan de TU in Delft. We
proberen risico’s zoveel mogelijk te beheersen.
Safety by desing-techniek is daar een goed
voorbeeld van, dat draagt direct bij aan de
veiligheid. Gaat het om ontwikkelingen die de
veiligheid doen afnemen, dan komen we uit bij ons
zelf, ons gedrag. Denk aan vermoeidheid,
slordigheid of het niet houden aan regels en
richtlijnen. Ook dat is in de huidige tijdspanne weer
heel actueel.
Ik wens u veel leesplezier!

Johan van den Berg
Directeur Stichting Salvage
Uit de Brand - november 2020

4

Brandpunt

Naar andere
verdienmodellen
in een wereld vol
innovaties
Innoveren in de verzekeringsbranche betreft een bijzonder breed scala
aan activiteiten. Van de vernieuwing van veestallen tot het gebruik van
big data, van de toepassing van hagelnetten tot de inzet van drones voor
schadebepaling, van de strijd tegen cybercriminaliteit tot het gebruik van
internet of things: op alle fronten wordt aan vernieuwing en verbetering
gewerkt. Toch stijgt één onderwerp boven alle andere uit en dat doet het
in feite al eeuwenlang, namelijk preventie. Blijvend investeren in het
voorkomen van schade is de heilige plicht van elke verzekeraar, zodat
klanten veilig kunnen leven, wonen en werken. Een gesprek hierover met
Jolanda Schouwstra, seniormanager schaderegeling bedrijven bij Achmea
en voorzitter van het platform brand bij het Verbond van Verzekeraars.

Vooral nu de overheid minder prioriteit geeft
aan de regelgeving die veiligheid en zekerheid
moet bewerkstelligen, is het meer dan ooit aan
de verzekeraars en aan het Verbond van
Verzekeraars om menskracht en middelen in
preventie te investeren. Volgens Jolanda
Schouwstra zal de dienstverlening van verzekeraars in de komende jaren meer en meer richting
risico-inschatting en preventie gaan en zal als
gevolg daarvan het afdekken van risico’s en het
behandelen van schades minder nadruk krijgen.
“Natuurlijk zitten we nu nog boven op schades”,
zegt ze, “en willen we schades zo snel mogelijk
afhandelen, maar waar de overheid zich
terugtrekt, moeten we ons steeds sterker als

verzekeraars laten gelden, bijvoorbeeld op het
gebied van zelfregulering in de bouw. Dat
moeten we echter niet als verzekeraars alleen
doen, maar zo veel mogelijk in samenwerking
met andere partijen.”

Samen met de brandweer
Jolanda Schouwstra legt uit dat het Verbond op
een preventiestrategie heeft ingezet waarbij twee
richtingen worden gevolgd. In de eerste plaats
wil het Verbond actief bijdragen aan het politieke
en maatschappelijke debat over nieuwe
brand- en inbraakrisico’s. Daarbij voert het
Verbond vooral cijfermateriaal aan, dat onder
meer van Stichting Salvage afkomstig is. Op basis
van statistieken en risicomonitoren wordt dan
het gesprek met onder meer de overheid
aangegaan. De tweede richting is een meer
inhoudelijke, door samen met deskundigen op
allerlei gebieden normeringen op te stellen en
door te participeren in experimenten en
innovatieve trajecten. “In dit kader werken we
nauw samen en hebben we structureel overleg
met bijvoorbeeld de brandweer”, vertelt Jolanda
Schouwstra. “De brandweer en verzekeraars
hebben niet altijd dezelfde focus. De brandweer
is – helemaal terecht – vooral op de veiligheid
van mensen en dieren gefocust, terwijl verzekeraars daarnaast ook een focus hebben op het
voorkomen van schadelast. Wanneer de
brandweer een woning, stal of bedrijfsgebouw
gecontroleerd wil laten uitbranden, wil de
verzekeraar soms zo veel mogelijk overeind laten
staan. Daarom moet je als partijen steeds in
gesprek met elkaar blijven, om optimaal tot
elkaar te komen. En dat lukt ook. Het Verbond
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Nederland zo noodzakelijke innovatie nieuwe
risico’s met zich meebrengt. In feite zijn het alleen
de brandverzekeraars en de brandweer die de
andere kant van de vele voordelen van de
energietransitie belichten. Jolanda Schouwstra:
“We moeten met elkaar blijven benadrukken en
benoemen dat we oog moeten hebben voor die
nieuwe risico’s. Dat is soms lastig, omdat het een
verhaal is dat niet iedereen altijd wil horen. We
willen de mensen ook niet bang maken, maar die
lithium-ion-accu’s zijn wel potentiële bommen in
bijna elk huis. Hetzelfde geldt voor elektrische
auto’s. We krijgen vragen vanuit de Tweede
Kamer, maar ook vanuit Verenigingen van
Eigenaren, hoe veilig het is om een parkeergarage vol elektrische auto’s onder een appartementencomplex te hebben. Het is natuurlijk van
belang de juiste maatregelen te nemen om daar
branden te voorkomen, want dat is toch de
intentie van alle partijen.” Uiteraard werken de
verzekeraars niet alleen met de brandweer samen
als het dergelijke nieuwe ontwikkelingen betreft.
Gaat het bijvoorbeeld over de verzekerbaarheid
van zonnepanelen, dan zoekt het Verbond
samenwerking met de instanties die keurmerken
voor installateurs ontwikkelen en voorziet het de
branche van onder meer voorbeeldclausules op
het gebied van preventie.

Internet of things

Jolanda Schouwstra

van Verzekeraars en Brandweer Nederland
hebben bijvoorbeeld onlangs een gezamenlijk
standpunt naar de Tweede Kamer gestuurd over
de brandveiligheid van gebouwen, waarbij het
onder meer gaat over brandgevaarlijke isolatie en
onderhoudswerkzaamheden.”

Energietransitie
Ook op een ander vlak van innovatieve activiteiten werken verzekeraars en de brandweer nauw
samen, te weten op het gebied van de energietransitie. Voor brandverzekeraars is dit vanzelfsprekend een belangrijk thema, omdat deze voor

“Internet of things is natuurlijk ook een interessante ontwikkeling”, vervolgt Jolanda Schouwstra.
“Verzekeraars, Stichting Salvage en nog heel veel
partijen meer beschikken met elkaar over een
grote hoeveelheid gegevens. Alleen zetten we
die gegevens nog niet altijd heel slim in. De
komende jaren zullen we steeds meer middelen
hebben om dat wel te doen. Volgens mij kunnen
we veel slimmere apparatuur ontwikkelen door
die apparaten te voeden met de kennis die we al
hebben. Op basis van die gegevens kunnen we
ook voorspellen welke gebouwen relatief veilig
zijn en welke niet of waar in een gebouw je het
eerst een brand zou verwachten. Vervolgens kun
je consumenten, bedrijven of branches
preventieadviezen geven. We zitten nu midden in
die ontwikkeling. Andere bedrijven zijn daar
misschien verder mee, maar we hebben daar nu
als verzekeraars wel een start mee gemaakt. We
zetten nu al slimme technologie in voor
automatische fraudedetectie, voor schadevaststelling op afstand en ook voor acceptatie op
afstand.” Volgens Jolanda Schouwstra heeft de
coronacrisis dergelijke ontwikkelingen in sneller
vaarwater gebracht. “Onze schade-experts en
Uit de Brand - november 2020
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risicodeskundigen werkten in de coronacrisis
alleen nog vanuit huis en deden hun werk door
middel van videobellen en op basis van
historische data. Ik denk dat we dat steeds meer
gaan doen.”

Veranderbereidheid
Bij al dergelijke ontwikkelingen is het een
belangrijke vraag in hoeverre verzekeraars de
mogelijkheid hebben en bereid zijn daarin mee
te gaan. De veranderbereidheid in de branche is
historisch gezien niet heel erg hoog. Volgens
Jolanda Schouwstra echter móeten verzekeraars
wel veranderen, niet alleen omdat in sommige
sectoren in de afgelopen jaren structureel verlies
is gedraaid – wat verzekeraars noodzaakt de
kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en
de efficiency van de operatie te verhogen – maar
ook gezien alle ontwikkelingen die op de
branche afkomen. “Neem alleen maar de
klimaatveranderingen”, zegt ze. “We hebben
extreme hagelbuien gehad, verwoestende
stormen, perioden van langdurige droogte en
wateroverlast, wat in de agrarische sector tot
toenemende gewas-, kas- en gebouwenschades
heeft geleid. Ook stikstof is een thema waar we
met z’n allen aandacht voor moeten hebben. We
moeten daarom wel maatregelen nemen, omdat
we het anders gewoon financieel niet kunnen
trekken. We kunnen niet anders dan de dingen
anders doen met elkaar.” Zij heeft de ervaring dat
die veranderbereidheid in de verzekeringsbranche inmiddels sterk is toegenomen. “Als je

Mogelijk kan ook
Stichting Salvage
meer betekenen
op het gebied van
risico-inschatting
en preventie

drie tot vijf jaar terugkijkt, vind ik dat er al heel
veel is veranderd. En als ik kijk naar waar we
dagelijks mee bezig zijn, met innovaties en de
digitale strategie, dan zal er over vijf jaar nog veel
meer zijn veranderd. Bovendien, als dat niet zo
zou zijn, zouden we zomaar eens door de
Googles en Amazons van deze tijd kunnen
worden overgenomen.”

Andere verdienmodellen
De ontwikkelingen zoals geschetst, zullen
mogelijk tot andere verdienmodellen voor
verzekeraars leiden, veronderstelt Jolanda
Schouwstra. “We verkopen nu nog vooral
verzekeringsproducten, maar proberen
langzamerhand meer en meer preventiediensten
en bepaalde risicoanalyses te verkopen. Ik schat

in, op persoonlijke titel, dat het verzekeringsproduct over een jaar of vijf meer de afsluiting
van een traject zal zijn, pas nadat we met
consumenten en bedrijven hebben bekeken
welke risico’s zij lopen en hoe ze daarmee kunnen
omgaan. Ook op grond van big data waarover we
beschikken, kunnen we adviezen verkopen.
Natuurlijk is het nog een interessante vraag in
hoeverre mensen bereid zijn daarvoor te betalen,
maar het is wel een trend zoals ik die zie. Ook de
ontwikkeling naar veiligere bedrijven, stallen en
woningen, waarin met sensoren veel beter kan
worden voorkomen dat er nog branden ontstaan,
noodzaakt de brandverzekeraars na te denken
over andere businessmodellen en andere
verdienmodellen.” Zo’n alternatieve dienst is nu al
op de markt onder de naam BlueLabel, waarvan
Achmea mede-initiatiefnemer is. Op grond van
postcodes brengt dit product de kans op
regenwateroverlast bij woningen in kaart. “Het is
iets heel anders dan verzekeren, maar het is wel
het domein van de verzekeraar, omdat we veel
over risico’s weten en een redelijk inschatting
kunnen maken hoe woningen ervoor staan”,
aldus Jolanda Schouwstra.

Plaats voor Salvage?
Is er in een wereld met minder branden nog
plaats voor Stichting Salvage? Jolanda Schouwstra verwacht absoluut van wel. “Wellicht dat we
nog andere manieren van samenwerking met
Stichting Salvage gaan vinden”, zegt ze. “Mogelijk
kan ook Stichting Salvage meer betekenen op
het gebied van risico-inschatting en preventie.
Wanneer Salvagecoördinatoren bij een appartement of een bedrijf aan het werk zijn, en
bepaalde brandgevaarlijke zaken opmerken,
kunnen ze daar wellicht gelijk een actie aan
verbinden. In de afgelopen jaren is het mandaat
dat Salvage van verzekeraars heeft, al flink
uitgebreid, met dienstverlening bij calamiteiten,
wateroverlast en asbestvervuiling en onlangs
nog, bij wijze van proef, dienstverlening wanneer
een auto een gebouw in- of aanrijdt als gevolg
waarvan een ontruiming moet plaatsvinden.
Het zou best kunnen dat brandverzekeraars in de
toekomst nog verdere uitbreiding van dit
mandaat wensen. We zien gewoon dat het
Verbond, verzekeraars en Stichting Salvage heel
goede ervaringen met elkaar hebben. En ook
de ervaringen van de brandweer en de
klantervaringen zijn heel positief, dankzij het
vakmanschap van de Salvagecoördinatoren en
van de stafmedewerkers. Dat vertrouwen in
Stichting Salvage maakt dat verzekeraars bereid
zijn na te gaan waar Salvage in de toekomst nog
meer waarde kan toevoegen.”
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Dankzij de
coronacrisis
staat veiligheid
hoog in het vaandel
“Sommige veiligheidsvraagstukken vragen niet enkel Europese, maar
zelfs mondiale oplossingen. Terrorisme en pandemieën zijn daar
voorbeelden van en zeker ook cybercrime.” Aldus Pieter van Gelder,
hoogleraar Veiligheidskunde aan de faculteit Techniek, Bestuur en
Management van de TU Delft, in de editie van Uit de brand die in
het voorjaar van 2015 verscheen. Toch is het toevallig dat we hem
nog eens gingen spreken – de afspraak werd al gemaakt voordat de
coronapandemie zich mondiaal had gemanifesteerd – maar het thema
kon natuurlijk niet onbesproken blijven. De hoofdvraag was echter
welke ontwikkelingen momenteel de veiligheid in de wereld om ons
heen gunstig of ongunstig beïnvloeden.

De onderzoekers aan de faculteit Techniek,
Bestuur en Management van de TU Delft richten
zich in de eerste plaats op de bepaling van
kansen, op grond van data-analyses en veldobservaties, dat ongewenste gebeurtenissen zich
voordoen. Zij berekenen bijvoorbeeld op grond
van metingen aan de kust en langs de rivieren
met statistische modellen de kans op overstro-

mingen. In dit kader houden zij zich ook met
correctiemethoden bezig, om niet alleen eigen
metingen, maar ook data vanuit experimenten,
laboratoria en naburige landen te kunnen
gebruiken. De onderzoekers richten zich in de
tweede plaats op decompositietechnieken van
systemen. Met foutenbomen, gebeurtenisbomen
en beslisbomen ontleden ze grootschalige

systemen in kleinere systemen, ze kwantificeren
deze en brengen ze dan weer terug naar het
grote systeem. In de derde plaats houden zij zich
bezig met het optimaliseren van beslissingen
onder onzekerheden. Een vraag daarbij is
bijvoorbeeld hoe tot optimale beschermingsmaatregelen kan worden gekomen, gegeven
bepaalde onzekerheden in de tijd en in de
ruimte, om mensen zo goed mogelijk tegen
potentiële
schade
te beschermen. “Voor een deel
Pieter van
Gelder
beperken we ons tot de theorie”, legt Pieter van
Gelder uit, “maar we werken veel samen met de
collega’s van de meer praktische faculteiten, met
name Civiele Techniek & Geowetenschappen,
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica en Technische
Natuurwetenschappen. Ook zij onderzoeken
steeds wat de kans op een ongewenste
gebeurtenis is, wat de gevolgen van die
ongewenste gebeurtenis zijn, welke maatregelen
mogelijk zijn, hoe effectief die maatregelen zijn
en tot slot hoe we het zo kunnen organiseren dat
er zo weinig mogelijk incidenten gebeuren.”
Uit de Brand - november 2020
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Pandemie met keteneffecten
In een interview met Pieter van Gelder past het
natuurlijk de coronapandemie ter sprake te
brengen. Hij wijst erop dat dergelijke pandemieën niet alleen een onveiligheid op zich zijn,
maar dat zo’n virus ook de kansen op allerlei
andere ongewenste gebeurtenissen vergroot. Er
treden immers tal van keteneffecten op, die met
modellen wel zo goed mogelijk in kaart kunnen
worden gebracht, maar die door tal van
onzekerheden toch moeilijk te voorspellen zijn.
“Dit is vooral ook het geval doordat er geen
empirisch vergelijkingsmateriaal voorhanden is”,
aldus Van Gelder. “Er zijn geen voorbeelden van
vergelijkbare grootschalige interrupties in onze
samenleving. Toch wordt in de jaarlijkse nationale
risicobeoordeling van het RIVM, waarin de
belangrijkste risico’s, de kansen daarop en de
gevolgen ervan ook grafisch worden weergegeven, altijd de pandemie genoemd. Deze heeft
dan een relatief significante kans van voorkomen
en enorme gevolgen, net als overstromingen en
een grootschalige uitval van ons internet als
gevolg van cyberattacks door digitale virussen.
Zo’n virus als corona betekent absoluut een
verhoging van andere risico’s en kan uiteindelijk
alleen maar met een slim medicijn, een cocktail
van medicijnen of een vaccin worden bestreden.
Dat kost echter tijd en zolang zo’n oplossing er
niet is, kun je toch maar het beste alternatieve
oplossingen zoeken, die niet honderd procent
werken. Daarnaast is het verstandig met
modellen voorspellingen proberen te geven van
de verder groei van het aantal besmettingen. Zo
heeft IBM in de coronacrisis zijn supercomputer
Watson ingezet om met artificiële intelligentie
voorspellingen te doen van goede strategieën en
goede maatregelen.”

achteraf. Van Gelder: “Met ‘safety by design’ wordt
geprobeerd te bewerkstelligen dat een ongeval
überhaupt niet kan voorkomen. De techniek is zo
ontworpen, dat als er iets misgaat, deze zichzelf
uitschakelt. ‘Safety by design’ wordt bijvoorbeeld
al veel in de nucleaire industrie toegepast.
Wanneer de elektriciteit in een kerncentrale
uitvalt of er doet zich een andere ongewenste
gebeurtenis voor, bijvoorbeeld een overstroming
of een vliegtuig dat neerstort, dan schakelt het
systeem zich automatisch uit. Daar wordt dan de
zwaartekracht bij gebruikt: de regelstaven van de
nucleaire reactor vallen door de zwaartekracht
automatisch in een bassin met water, waar ze
worden afgekoeld.”

Safety by design

Fault tolerant design

We laten het onderwerp corona rusten en
brengen het gesprek op technische en
maatschappelijke ontwikkelingen die de
veiligheid in de wereld om ons heen gunstig of
ongunstig beïnvloeden. Uitgesproken gunstig
vindt Pieter van Gelder ‘safe by design’ of ‘safety
by design’: een werkwijze waarbij veiligheid al
vanaf het begin van de ontwikkeling van een
product of technologie in het ontwerp wordt
meegenomen. Deze werkwijze gaat ervan uit dat
veiligheid voor een belangrijk deel al tijdens de
ontwerpfase wordt bepaald. Zo kunnen risico’s
worden voorkomen, op een andere manier en in
een andere fase dan met veiligheidsmaatregelen

De ‘safety by design’-techniek wordt ook meer en
meer bij elektrische, autonoom rijdende auto’s
toegepast. Valt er een sensor van zo’n auto uit,
raakt een camera defect of krijgt de auto een
lekke band, dan wordt de auto automatisch naar
een veilige locatie gedirigeerd. “Eén stap lichter is
het zogenoemde ‘fault tolerant design’”, vervolgt
Van Gelder. “Hiermee kan een systeem correct
blijven werken in het geval een van zijn
componenten een storing heeft. Het systeem is
dan zodanig ontworpen, door er een buffercapaciteit in te creëren, dat zo’n fout niet tot een
zwaar ongeval leidt. In feite is ons stoplichtensysteem een voorbeeld van ‘fault tolerant design’.

Pieter van Gelder

Wanneer een auto door rood licht rijdt omdat het
net op rood is gesprongen, leidt dat niet meteen
tot een zwaar ongeval. Dat komt doordat
mensen aan de andere kant van de weg nog
even moeten wachten voordat zij groen licht
krijgen. Het ‘fault tolerant design’ staat dus een
menselijke fout toe, door iemand die het rode
licht niet heeft opgemerkt of heeft genegeerd,
zonder dat meteen de veiligheid ernstig in het
geding is.”

9

Ook binnen de
gezondheidssector
zie je steeds meer
ontwikkelingen waarbij
ziekenhuizen elkaars
data delen

Redundantie
Nog een ontwerpmogelijkheid met het oog op
veiligheid is de redundantie in systemen. “Het
houdt in dat als er een component uitvalt, er niet
meteen een onveilige situatie ontstaat”, legt
Pieter van Gelder uit. “Eenzelfde component, die
redundant aanwezig is, neemt het dan over.
Tegelijk krijgt de gebruiker van het systeem een
melding dat een component defect is en moet
worden vervangen. Met een dergelijk redundant
systeem had het ongeval met de Stint, een
elektrische bakfiets, op de spoorwegovergang in
Oss in september 2018 waarschijnlijk kunnen
worden voorkomen. Van die Stint kun je zeggen
dat het een onveilig ontwerp was, omdat de
bakfiets niet meer was te stoppen toen één
component van het systeem, de handrem, niet
goed functioneerde. Dat had nooit mogen
voorkomen. Er moet dan altijd een alternatieve
manier zijn om zo’n bakfiets toch tot stilstand te
brengen. Nog beter is het als zulke ‘hidden
failures’ met sensortechnologie worden opgepikt,
waarna het voertuig niet meer aan het rijden kan
worden gebracht.”

Gedrag van mensen
‘Safety by design’, ‘fault tolerant design’ en
redundantie zijn trends die veiligheid doen
toenemen. Gaat het om ontwikkelingen die
veiligheid juist doen afnemen, dan kom je al

gauw bij menselijk gedrag uit: mensen die moe
worden, mensen die slordig zijn, mensen die op
kosten willen besparen enzovoort. Pieter van
Gelder: “Dergelijke op veiligheid gerichte
technieken leveren extra kosten bij het ontwerp
op, maken systemen iets minder efficiënt en iets
minder snel of vragen extra tijd en het doorlopen
van procedures van de gebruikers. Mensen
hebben dat er vaak niet voor over en denken dat
de kans op een ongeval zo klein is, dat het beter
is kosten te besparen en winsten te verhogen.
Kijk naar de cybercriminaliteit. Wie een nieuwe
webcam wil hebben, ziet een mooi exemplaar uit
China in de catalogus, voor een lage prijs. Die is
misschien iets minder veilig, maar mensen letten
vooral op de prijs en denken dat het met de
cybercriminaliteit wel zal loslopen. Mogelijk is het
aan de overheid om te bepalen dat dergelijke
goedkope, onveilige webcams niet mogen
worden verkocht, maar de handhaving van
dergelijke regulering is natuurlijk niet eenvoudig.”
Gaat het om brandgevaar en brandpreventie,
dan zou ‘safety by design’ in bijvoorbeeld de
stofferings- en meubelindustrie een rol kunnen
spelen, maar daarbij is van eenzelfde barrière
sprake. “Brandwerende materialen zijn duurder
dan niet-brandwerende materialen. De consument koopt toch vaak het mooie bankstel dat
niet te duur is en bekommert zich niet om de
brandwerendheid. Misschien moet de overheid
ook op dit punt eisen gaan stellen”, aldus Van
Gelder.

Delen en leren van ervaringen
Het gedrag van mensen kan niettemin ook ten
goede worden gekeerd. Het delen en leren van
ervaringen kan daarbij een effectief mechanisme
zijn. Pieter van Gelder noemt als voorbeeld de
luchtvaartsector. Vroeger heerste in de cockpit
een welhaast dictatoriale atmosfeer, waarbij de
piloot het volledige gezag had. Nu is dat steeds
meer een cultuur van billijkheid geworden,
waarbij men elkaar durft aan te spreken en ook
elkaar moet aanspreken op fouten van een
collega in de cockpit. “Ook binnen de gezondheidssector zie je steeds meer ontwikkelingen
waarbij ziekenhuizen elkaars data delen”, aldus
Van Gelder. “Lange tijd hebben ziekenhuizen te
weinig van elkaars fouten willen leren en
misschien is dat in veel gevallen nog wel zo. De
vermijdbare sterfte in de gezondheidssector is
nog steeds heel erg hoog.” Een positieve trend
ziet Pieter van Gelder in de veiligheidssector.
“Brandweerorganisaties delen voor een groot
deel hun data. Bij Veiligheidsregio Hollands

Midden bijvoorbeeld worden uitgebreide
datasets over alarmeringstijden, rijtijden en
blustijden verzameld. Vervolgens wordt daarop
gestuurd, om ervoor te zorgen dat die tijden niet
langer maar zo mogelijk korter worden. Andere
veiligheidsregio’s kunnen hun data daarmee
vergelijken en kijken of zij niet achterblijven. Zo
leren de hulpdiensten van elkaars prestaties.”

Wakker geschud
“Door de coronacrisis is de maatschappij flink
wakker geschud”, aldus Pieter van Gelder tot slot.
“Veiligheid staat weer hoog in het vaandel bij de
gemiddelde Nederlander. Die kijkt weer even wat
minder naar de kosten en accepteert zelfs een
economische crisis, als zijn veiligheid maar
gegarandeerd is. Zo’n coronacrisis is daarvoor
nodig. Je ziet dat ook in de houding van mensen
ten opzichte van vuurwerk. Een drama als in
Arnhem tijdens de afgelopen jaarwisseling en de
vonkenregen op Scheveningen tijdens de vorige
doen mensen denken: waar zijn we mee bezig?!
Een kleine groep mensen vindt dan dat hun een
traditie wordt afgenomen, maar dan is het aan de
overheid om daar de juiste beslissingen in te
nemen.”
Uit de Brand - november 2020
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Klantbelang en
kostenefficiency:
noodzakelijk bij de
inzet van Salvage
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Het bestuur van Stichting Salvage zet zich in voor een kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening door een klein team medewerkers en een
groot aantal Salvagecoördinatoren. Consolidatie van wat goed gaat en
verbetering waar dat mogelijk is, hebben daarbij alle aandacht. Innovaties
die de operatie versoepelen, worden vanzelfsprekend niet uit de weg
gegaan. Een gesprek hierover met Adéle Jeuken, directeur Volmachten &
Intermediaire distributie bij a.s.r. Schade en sinds 2015 lid van het bestuur
van Stichting Salvage.

Gevraagd naar terugkerende gesprekspunten
op de agenda van de bestuursvergaderingen
hoeft Adéle Jeuken niet lang na te denken.
Bovenaan staat het korps Salvagecoördinatoren:
de mannen en vrouwen die de kerntaken van
Salvage uitvoeren, te weten hulp bieden aan
gedupeerden om hen te ontzorgen en het
beperken van schade namens de (brand)
verzekeraars. “Het korps Salvagecoördinatoren is
superbelangrijk voor ons”, zegt ze. “Zij zijn de oren
en ogen van Stichting Salvage, onze vooruitgeschoven posten. We kijken dus heel goed hoe we
dat korps op niveau kunnen houden en of we
nieuwe technieken kunnen inzetten om hen de
werkzaamheden nog beter te laten doen.”

Informatievoorziening en
communicatie
Actueel is daarnaast de informatievoorziening en
de communicatie naar en met de verzekeringsmarkt en binnen Salvage zelf. Hierover zegt Adéle
Jeuken: “We werken aan een integraal overzicht
van de aantallen branden en de oorzaken
daarvan. Vroeger werd dit door het Verbond
samengesteld, daarna door het NIVRE en nu
werken Salvage en het Verbond samen om zo
veel mogelijk belangrijke relevante informatie te
verkrijgen, primair gericht op brand, maar we
willen dat ook naar schades door wateroverlast
en aanrijding verbreden. Met die informatie
willen we van elkaar leren, kijken of we in de
uitvoering dingen beter kunnen doen en of we
de werkzaamheden beter kunnen aansturen. Met
die inzichten kunnen we ons voordeel doen en
dat voordeel is er dan voor alle stakeholders,
want als we de preventie op het gebied van
brand verbeteren, betekent dat in een aantal
gevallen minder premie voor de klant, om maar
niet te spreken over het voorkomen van de

Vroeger moesten
mensen die door een
brand waren getroffen
allerlei zaken
handmatig invullen

ingrijpende gevolgen die een brand voor
gedupeerden heeft.” Over de communicatie zegt
ze: “In de communicatie maken we veel meer
gebruik van digitale mogelijkheden. Ons doel is
in het geval van een calamiteit informatie maar
één keer in te voeren, op basis waarvan we
daarna informatie kunnen hergebruiken en
sneller met elkaar kunnen communiceren. Zo
kunnen we processen soepeler laten verlopen.
Vroeger moesten mensen die door een brand
waren getroffen allerlei zaken handmatig
invullen. Nu kunnen we, bijvoorbeeld met de
mobiele unit van Salvage, naar een brand toe en
gegevens meteen digitaal laten invoeren. De
techniek ontlast ons en maakt ons werk
makkelijker en eenvoudiger.”

schade. Vaak zijn daar verschillende verzekeraars
bij betrokken. Grote verzekeraars hebben
natuurlijk een eigen expertiseapparaat, maar de
afwikkeling van zulke schades dient met lokale
en regionale partijen plaats te vinden. Bij
dergelijke calamiteiten voorzie ik ook in de
toekomst een belangrijke rol voor Salvage. Waar
verzekeraars, niet-concurrentieel, incidenten en
calamiteiten samen kunnen oppakken, de
deskundigheid en de kwaliteit heel goed centraal
kunnen bundelen en een meerwaarde naar
verzekerden kunnen leveren door snel en
gedegen op te treden, zie ik ruimte voor de
inbreng van Stichting Salvage. Het gemeenschappelijke belang van verzekeraars om klanten
goed te ontzorgen, staat voor mij voorop.”
Innovaties bij dit alles juicht zij uiteraard toe.
“Neem bijvoorbeeld de toepassing van drones.
Bij grote branden in zakelijke objecten kiest de
brandweer er in toenemende mate voor om
wegens de veiligheid van de brandweermensen
het object niet in te gaan. In dergelijke gevallen
kan het zinvol zijn om met behulp van drones te
beoordelen hoe de situatie in het pand is en
welke vervolgactie het meest veilig is. Grote
verzekeraars kunnen dat zelf wel organiseren,
maar kleinere verzekeraars minder gemakkelijk.
Daarom denk ik dat Salvage, als die op dat
moment ter plekke is, dat samen met de lokale
overheid heel goed kan oppakken. Salvage heeft
lijnen met overheden die wij als verzekeraars niet
allemaal hebben.”

Ontzorgen bij calamiteiten

Uitbreiding van het mandaat

Adéle Jeuken is gemotiveerd om op deze wijze
aan de toekomst van Stichting Salvage te kunnen
meewerken. “Verzekeraars willen in toenemende
mate ontzorgen”, zegt ze, “zeker bij voorvallen
zoals brand, wateroverlast en asbestgerelateerde

In hoeverre het werkveld van Stichting Salvage
nog zal worden verbreed, door een uitbreiding
van het mandaat, vindt Adéle Jeuken moeilijk in
te schatten. Ze zegt: “Salvage heeft vooral een
toegevoegde waarde wanneer zich voorvallen
Uit de Brand - november 2020
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Salvage heeft lijnen
met overheden die
wij als verzekeraars
niet allemaal
hebben

voordoen waarbij verschillende verzekeraars
betrokken zijn en waar bijzondere deskundigheid
en specifieke technieken nodig zijn. De
Salvagecoördinatoren in de regio kunnen snel ter
plaatse zijn en hebben verstand van zaken. Ze
weten wat er moet gebeuren om de belangen
van mensen veilig te stellen, te zorgen dat ze
onderdak hebben, de schadelast binnen de
perken te houden en bijvoorbeeld te regelen dat
vrijgekomen asbest wordt opgeruimd. Dat doet
Salvage nu ook wanneer een auto een woning is
binnengereden en de bewoners hun huis uit
moeten, bijvoorbeeld naar een hotel. Dat
gebeurt vele malen vaker dan wij als
bestuursleden dachten. Daarom is het mandaat
van verzekeraars aan Stichting Salvage op dit
punt, voorlopig als proef, uitgebreid. Want waar
sprake is van een ontwrichting van de situatie
voor getroffenen of verzekerden kan Salvage een
heel goede rol spelen.” Deze lijn kan nog naar
diverse andere schadesoorten worden doorgetrokken. “Je zou bijvoorbeeld aan cyber kunnen
denken”, aldus Adéle Jeuken. “Voor veel verzekeraars is cyber echt nog een punt van onderzoek.
Een cyberverzekering afsluiten is natuurlijk leuk
om te doen, maar uiteindelijk gaat het ook bij
cyber om ontzorgen: zorgen dat de IT bij de klant
die door een cyberaanval is getroffen, zo snel
mogelijk weer goed functioneert. Dat kan alleen
door deskundigen in te vliegen en verzekeraars
regelen dat nu nog ieder voor zich. Op termijn
zou je ook op dit gebied aan een vorm van
samenwerking kunnen denken. Waar je slim en
intelligent kunt samenwerken, moet je dat vooral
niet laten.”

Complexe verkeersongelukken
Nog een mogelijke inzet van Salvage – maar het
is nog lang geen punt van overweging en zelfs
erover nadenken is behoorlijk voorbarig – doet
zich bij complexe verkeersongelukken voor.
Adéle Jeuken: “In december 2019 hebben we op

de A32 bij Akkrum in dichte
mist een kettingbotsing met
dertig auto’s gehad. Hierover
hebben we als verzekeraars
besproken dat we de
belangen van onze eigen
verzekerden willen afwikkelen,
zonder ingewikkelde discussies over
aansprakelijkheid en regres. Is er nu,
vanuit het belang van onze verzekerden en
vanuit het belang van schadelastbeperking, ook
bij dergelijke incidenten een rol voor Salvage te
zien? Dat is mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat
om het bekommeren om mensen die langs de
snelweg staan en mogelijk een coördinerende rol
bij het laten ophalen van voertuigen. Het heeft
geen zin om daar als verzekeraars allemaal vanuit
eigenbelang ter plekke te zijn, want dat dient het
overzicht niet. Op het gebied van dergelijke
schades bestaan al enkele initiatieven, waarbij de
activiteiten ook in de vorm van een stichting zijn
belegd. Drie vragen zijn bij het beoordelen van
de mogelijkheden van Salvage steeds belangrijk:
kun je het in opdracht van verzekeraars doen, stel
je gedupeerden op dat moment meer gerust en
leidt het tot een betere afwikkeling van de

schade? Het financieringsmodel moet immers
kloppen. Verzekeraars willen niet dat het aan de
voorkant door een hogere premie moet worden
betaald. Over zo’n inzet van Salvage denk ik als
bestuurder van de stichting dat de verzekeringsmarkt als geheel, dus inclusief de verzekerden,
er beter van wordt.”

Klantbelang en kostenefficiency
“Ik stel het klantbelang en de kostenefficiency
centraal”, aldus Adéle Jeuken tot slot. “Kun je
klanten netjes opvangen, dedicated handelen,
dan draagt dat bij aan een goede reputatie van
de sector en ook aan het invullen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar het moet
gewoon ook een toegevoegde waarde hebben,
letterlijk, zodat we niet extra premie hoeven
te vragen. In het geval van wateroverlast
bijvoorbeeld is Salvage in staat echt schadebeperkende maatregelen te nemen. Natuurlijk
moet de verzekerde in de eerste plaats goed
te woord worden gestaan en moet er overnachting worden geregeld, maar tegelijk kan
ervoor worden gezorgd dat de parketvloer zo
snel mogelijk wordt hersteld en de schadelast
dus wordt beperkt. Het een bijt het ander niet.”

Partners
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Kansen en risico’s gaan
vaak samen in de
4D-benadering van
Veiligheidsregio Twente
De veiligheidsregio’s in Nederland bestaan tien jaar. Ze werden veelal
in 2010 ingesteld op grond van de Wet Veiligheidsregio’s. Deze openbare
lichamen hebben in de afgelopen tien jaar een intensieve ontwikkeling
doorgemaakt. Deze heeft ertoe geleid dat de veiligheidsregio’s nu niet
meer zijn weg te denken uit de organisatie van veiligheid in Nederland.
Herman Meuleman is secretaris van Veiligheidsregio Twente. Bij deze
veiligheidsregio werken circa 670 vrijwilligers en 330 beroepskrachten.
We vroegen hem niet tien jaar terug te kijken, maar juist vooruit,
“hoewel mijn tijdshorizon niet tien jaar ver weg ligt”, zegt hij, “maar
drie tot vijf jaar. Op wat zich in die tijdspanne aandient, kan ik ten dele
anticiperen.”

Het risicoprofiel van Veiligheidsregio Twente
wijkt niet veel af van dat van andere veiligheidsregio’s. Bijvoorbeeld ongelukken op snelwegen
en op het spoor, branden in woningen en
overige gebouwen, min of meer extreme
weersomstandigheden en incidenten in
verdichte binnensteden zijn in nagenoeg gelijke
mate aan de orde. Toch zijn er twee bijzonderheden te melden. De eerste is dat Veiligheidsregio Twente aan twee Duitse deelstaten grenst,
Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, die in
sommige opzichten wat veiligheid betreft
verschillend zijn georganiseerd. Noemenswaardig
is de kerncentrale in Emsland. Deze kerncentrale
en ook de nucleaire verrijkingsfabrieken van
URENCO bij Almelo en Gronau hebben nog nooit
tot onveilige situaties geleid. “Wanneer er iets

met de opwekking van atoomenergie of de
productie van nucleaire grondstoffen gebeurt,
dan krijg je al gauw een mediacrisis, ook al is er
niets aan de hand”, zegt Herman Meuleman. “In
principe wordt dat allemaal nationaal en
internationaal heel goed gevolgd, maar gebeurt
er iets, dan zie je mensen gauw onrustig worden
en vragen stellen. Wij moeten daar dan op
acteren. We maken dan omgevingsanalyses: wat
verschijnt er in de media, wie zegt wat, wat
betekent het en wat doet dat met mensen?

Vervolgens gaan we actief communiceren welke
risico’s er zijn, wat mensen zelf kunnen doen en
hoe wij ze daarbij kunnen helpen.”

Geologische gesteldheid
De tweede bijzonderheid van Veiligheidsregio
Twente is de geologische gesteldheid. In de ijstijd
heeft een grote ijstong vanuit het noordoosten
een stuwwal opgeperst, wat vooral bij Ootmarsum en Oldenzaal tot verhogingen in het
landschap heeft geleid. Twente is daardoor
Uit de Brand - november 2020
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gevoelig voor droogte. Valt er weinig neerslag,
dan doet zich al snel het risico van een natuurbrand voor. Met betrekking tot klimatologische
omstandigheden is het volgens Herman
Meuleman zaak risicogericht op te treden
en te adviseren. “Wij willen niet met een
generiek verhaal komen, maar per
locatie en per situatie veiligheid
creëren. Waar het gelet op de droogte
veilig en verantwoord is, moeten
mensen paasvuren kunnen aansteken
en met carbid kunnen schieten. En in
februari konden in verschillende
gemeenten geen carnavalsoptochten
plaatsvinden omdat dit met het oog op
de wind onveilig en onverantwoord was. Wij
geven altijd advies op maat en dat kan in de ene
gemeente anders uitvallen dan in de andere.
Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de
burgemeester, want die is bevoegd om
vergunningen te verlenen, maar wij geven met
onze adviezen wel duidelijke grenzen aan.”

Wij geven altijd advies
op maat en dat kan
in de ene gemeente
anders uitvallen dan
in de andere

Vier dimensies-benadering
Veiligheidsregio Twente heeft voor de komende
jaren vijf strategische thema’s geformuleerd: de
resultaatgerichte crisisorganisatie, innovatie,
informatiemanagement, samenwerken en
anticiperen op ontwikkelingen. Wat innovatie en
het anticiperen op ontwikkelingen betreft, de
thema’s van deze editie van Uit de brand, heeft
Veiligheidsregio Twente een, wat je zou kunnen
noemen, vier dimensies-benadering uitgestippeld. Herman Meuleman: “We willen niet alleen
kijken wat er op maaiveldniveau, maar ook wat er
in de bodem gebeurt, bijvoorbeeld, heel actueel,
met betrekking tot de stabiliteit van de zoutcavernes in Twente. Daarnaast kijken we naar het
luchtruim, niet waar vliegtuigen vliegen, maar
bijvoorbeeld wel drones. En daarnaast gebeurt er
het een en ander in de niet-zichtbare wereld, met

betrekking tot cybercrime en dat soort zaken. Als
veiligheidsregio worden we dus geconfronteerd
met verschillende dimensies, waarin van alles kan
gebeuren. En dat kunnen dan maatschappelijke
en ook technische ontwikkelingen zijn, die
kansen en mogelijkheden kunnen bieden, maar
ook risico’s en bedreigingen met zich mee
kunnen brengen.”

Kansen en risico’s van drones
Meuleman illustreert een en ander aan de hand
van drones. Op de 101 meter hoge Alphatoren in
Enschede, het hoogste gebouw in de provincie
Overijssel, is een soort radar geplaatst waarmee
vliegbewegingen van drones in beeld kunnen
worden gebracht. Meuleman: “Hobbyende
Twentenaren zie je met drones over spoorlijnen
en hoogspanningskabels vliegen en ook boven
het helikopterdek van het ziekenhuis in
Enschede. Dat zijn dus mogelijk gevaarlijke
situaties. Maar drones kun je ook effectief bij de
brandweer inzetten. Door boven een gebouw te
gaan vliegen waar rook uitkomt, kun je met een
warmtecamera de brandhaard lokaliseren en je
kunt vervolgens effectiever blussen. Drones die
met de juiste sensoren zijn uitgerust, kunnen
meten welke gevaarlijke stoffen in een rookwolk
zitten. Na een ongeluk op de A1 kun je drones
over de file laten vliegen en het ongeval in beeld
laten brengen, zodat je snel en efficiënt de
hulpverlening kunt organiseren. We willen deze
mogelijkheden nu verder ontwikkelen, door een
soort dekkend netwerk van drones in te richten,

Herman Meuleman

met behulp van mobiele units en vanuit vaste
posten. Met zo’n netwerk kunnen we drones
behalve bij incidenten ook voor handhaving
inzetten, bijvoorbeeld voor het opsporen van
hennepplantages en drugslabs of voor het in de
gaten houden van bezoekersstromen bij grote
evenementen. Daar willen wij op redelijk korte
termijn naartoe.”

Data en kunstmatige
intelligentie
Herman Meuleman verwacht dat ook het gebruik
van data en kunstmatige intelligentie een impact
op het werk van de veiligheidsregio’s zal hebben
en de samenleving veiliger kan maken. Hij zegt:
“Ik kan nu op mijn telefoon zien welk incident
zich heeft voorgedaan en welke informatie

Achtergrond

rondom dat incident beschikbaar en uitgewisseld
is. Vijf jaar geleden was dat nog niet mogelijk of
stond het nog in de kinderschoenen. Nu zijn we
er al aan gewend dat we die mogelijkheid
hebben. Straks zullen we nog meer door
kunstmatige intelligentie worden geholpen om
goed op te treden. Met multidisciplinaire
informatiecentra overal in het land, waar data
vanuit verschillende disciplines worden
gecombineerd, kunnen handelingsperspectieven
voor hulpverleners en voor burgers worden
opgesteld. Nu al zie je automatische berichtgeving over bijvoorbeeld inbraken in
WhatsApp-groepen en welke maatregelen
mensen in dat verband kunnen nemen. Zo kun je
mensen ook automatisch informeren over de
risico’s van schoorsteenbranden wanneer het
stookseizoen er weer aankomt. Of neem de
weersvoorspellingen. Feitelijk geeft het KNMI die
al, maar redelijk grofmazig. We kunnen straks
mensen meer op maat informeren over
bijvoorbeeld de combinatie van wind en
windstoten in een bepaald gebied. Dit zijn
allemaal voorbeelden van datagestuurde
ontwikkelingen die een forse invloed op
veiligheid hebben.” Meuleman plaatst hier dan
meteen weer de kanttekening bij dat kansen
altijd gepaard gaan met risico’s. “Kwaadwillenden
kunnen hier misbruik van maken, systemen
kunnen worden gehackt. Daar moet je je dan
weer tegen wapenen. Dat is de schaduwzijde
die daarbij hoort.”
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Ik denk dat
99,5 procent van
alle incidenten
heel goed wordt
afgehandeld

Vergrijzing en energietransitie
Niet alleen technische, maar ook meer sociale
ontwikkelingen zullen invloed hebben op
veiligheid en het werk van veiligheidsregio’s.
Herman Meuleman noemt in dit kader de
vergrijzing, met ouderen die minder zelfredzaam
zijn en langer zelfstandig blijven wonen, en de
energietransitie, met risico’s van bijvoorbeeld
gemakkelijk ontbrandbare en moeilijk te doven
batterijen voor de opslag van zelf opgewekte
stroom. Waar de twee trends bij elkaar komen,
zijn de gevolgen misschien niet meer te overzien.
Meuleman: “Neem een parkeergarage met
seniorenappartementen erboven. Wanneer die
garage vol elektrische auto’s staat en er breekt
brand uit, terwijl daarboven tientallen ouderen

wonen die niet zelf weg kunnen
komen, dan wacht ons natuurlijk
een behoorlijke klus.” Overigens is
het maar zeer de vraag of de
energietransitie de risico’s in de
samenleving zal verhogen. Herman
Meuleman maakt deel uit van de
Stuurgroep Energietransitie, die dit thema zo veel
mogelijk integraal, dat wil zeggen vanuit de hele
veiligheidsketen, beoogt te benaderen. Hij zegt:
“Gas is natuurlijk ook een gevaarlijk product en
heeft ons toch veel gebracht. We hebben met
elkaar een veilige wijze om daarmee om te gaan
gecreëerd. LPG voor voertuigen was destijds ook
een risicovol product, maar ook in het gebruik
daarvan hebben we een prima weg gevonden. Ik
geloof daarom in de veerkracht van de
maatschappij om goed om te gaan met nieuwe
energiebronnen, al zal dat wel met vallen en
opstaan gebeuren.”

Salvage hechte
samenwerkingspartner
Volgens Herman Meuleman zijn de veiligheidsregio’s er klaar voor om de uitdagingen van de
toekomst aan te gaan. Hij zegt: “De veiligheidsregio’s hebben natuurlijk een ontwikkeling
meegemaakt, maar zijn nu goed georganiseerd
en voldoende toegerust om professioneel te
kunnen adviseren. Dat gaat misschien nog niet
altijd goed, maar ik denk dat 99,5 procent van alle
incidenten heel goed wordt afgehandeld. We
vertellen alleen en we focussen ons heel erg op
datgene wat verkeerd gaat, omdat we daarvan
willen leren. Ik vind dat we in Nederland
veiligheid op een heel hoog niveau hebben
georganiseerd. Het is misschien wel uniek in de
wereld dat wij veiligheidsregels hebben die ons
verplichten in een bepaald gebied samen te
werken met brandweer, politie, geneeskundige
hulpverlening enzovoort. Ik weet dat onze
oosterburen daar wel enigszins jaloers naar
kijken.” Meuleman juicht het toe dat ook partijen
als Stichting Salvage een hechte band in die
samenwerking hebben. Hij zegt tot slot: “De
overheid kan niet alleen voor een veilige
leefomgeving zorgen, maar moet dat in
toenemende mate samen met partners doen.
Salvage is een prachtig antwoord op noodsituaties als het verkeerd is gegaan. Wat mij betreft
moeten we daarom de inzet van Salvage naar de
toekomst toe, waar mogelijk, alleen maar
uitbreiden en versterken.”
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VHD wil ook
voor Salvage een
9+ organisatie zijn
VHD in Deventer werd na een aanbestedingsprocedure per 1 augustus 2019 de
alarmcentrale van Stichting Salvage. Het moment was eigenlijk niet zo gelukkig
gekozen. De weken 30, 31 en 32 zijn immers voor VHD de drukste van het jaar. De
werkelijke vuurproef kwam echter pas in de dagen rond de jaarwisseling, omdat
daar de piek voor Stichting Salvage ligt. Hoewel er intern ook nog een proces van
vernieuwing werd doorlopen, kwam de alarmcentrale beide perioden uitstekend
door. Een gesprek over de ontwikkelingen binnen VHD met algemeen directeur
Peter Varenkamp en commercieel directeur Gerben Koopman.

Stichting Salvage en VHD zijn oude bekenden
van elkaar. Bij de experimentele start van Salvage
in 1985, is de voorloper van de VHD, de Verzekeraarshulpdienst, de voor de hand liggende
partner van de stichting. De belangrijkste reden is
dat de Verzekeraarshulpdienst dan al een
uitstekende relatie heeft met de overheid, in casu
de politie, voor het bergen van motorrijtuigen na
een ongeval. Door Salvage komt de brandweer
daar als nieuwe overheidspartner bij.
Als in 1995 het Verbond van Verzekeraars de
operationele stichtingen organisatorisch op
afstand plaatst, krijgt Stichting Salvage, onder
leiding van Brenda Reinders, onderdak in het
gebouw van de Verzekeraarshulpdienst. De
exclusieve samenwerking met de alarmcentrale
stuit echter op mededingingsrechtelijke
bezwaren. Dat leidt tot een benchmark in 2010.
Stichting Salvage neemt afscheid van de VHD en

verhuist naar Apeldoorn. Een nieuwe samenwerking volgt na de benchmark in 2019. “De
mensen die destijds al voor Salvage hebben
gewerkt, voelden het alsof de stichting weer
thuiskwam”, zegt Gerben Koopman. “Het voelde
heel snel weer vertrouwd. Daar schuilt natuurlijk
wel het gevaar in dat je denkt het allemaal nog
wel te weten. Daarom hebben we onszelf
gedwongen goed naar de klant te blijven
luisteren. Ik denk dat we in staat zijn geweest de
kennis en ervaring die we nog hadden, tot uiting
te brengen zonder dat we op de stoel van
Salvage zijn gaan zitten.”

Verzelfstandiging
In de jaren sinds de scheiding van de twee
partijen is er met VHD veel gebeurd. De eerdere
overnames van Omnicare in Amsterdam (van
OHRA) en Meinders Euro Service in Holten, de

fusie met Europ Assistance Nederland (het
vroegere S.A.S. van Zwolsche Algemeene) en de
bedrijfsverhuizingen naar Arnhem en Deventer
hadden de kwaliteit van de dienstverlening geen
goed gedaan. In 2012 werd daarom besloten te
verzelfstandigen, vanuit Europ Assistance (van
Generali), waarbij Peter Varenkamp algemeen
directeur werd. Varenkamp kende het bedrijf
door en door. Hij was destijds lid van de raad van
commissarissen van de VHD en van Europ
Assistance Nederland. Vanuit die rol was hij
gevraagd als interim-directeur leiding aan de
VHD te geven. Moederbedrijf Europ Assistance
zag voor deze dochter niet veel mogelijkheden
meer, maar Peter Varenkamp en de vijfenzeventig
personeelsleden wilden het bedrijf niet failliet
laten gaan. Na de aandelenovername hebben ze
er alles aan gedaan om van het bedrijf, eerst de
VHD Alarmcentrale en nu kortweg VHD, een
succes te maken. En dat is hun heel goed gelukt.
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Onze medewerkers
moeten niet alleen
luisteren naar wat
iemand zegt, maar
horen wat hij voelt

9+ voor
klanttevredenheid
Inmiddels heeft VHD zich opgewerkt tot een
kopgroep van bedrijven die een 9+ scoren in
klanttevredenheidsonderzoeken. “Onze
medewerkers moeten niet alleen luisteren naar
wat iemand zegt, maar horen wat hij voelt”, licht
Gerben Koopman toe. “Zij moeten niet alleen
uitvoeren wat er op hun scherm staat, maar echt
de drive hebben om de man of vrouw aan de
telefoon te willen helpen. Het leuk vinden om

Niet zonder slag of stoot
“Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan”,
vertelt Varenkamp. “We zaten midden in de
economische crisis en we hadden ontevreden
klanten. Dus er was wel wat werk aan de winkel.
We hebben om te beginnen veel tijd aan training
besteed, we hebben de administratie op orde
gebracht, de hulpverlening verbeterd en zo stap
voor stap de kwaliteit omhoog gebracht.
Tegelijkertijd hebben we anderen ervan
overtuigd dat die kwaliteit er ook echt was, door
gestaag diverse certificeringen te halen, zoals
ISAE 3402 omtrent het beheersen van
processen rond bijvoorbeeld risicomanagement, ISO 27001 omtrent
informatiebeveiliging, het ITO-certificaat op het gebied van klantenservice
en het WDTM-keurmerk op het
gebied van woonzorgtechnologie en
personenalarmering. Bij dit alles is
eerlijkheid en duidelijkheid het
devies: we willen geen mooie
verhalen ophangen, niet naar
onze klanten en niet naar onze
medewerkers. Dus het is best
een taai traject geweest, dat
zeker en we zijn de klanten
die we destijds hadden,
ontzettend dankbaar dat ze
bij ons zijn gebleven. We zijn
heel gelukkig dat we erin
slagen nieuwe klanten te
winnen en de slagroom op
de taart is natuurlijk dat
klanten die destijds zijn
weggegaan nu weer terugkomen.”

iemand te helpen, is in feite ook het enige
criterium als je hier wilt werken. Wat dat betreft
hebben we het mooiste werk van de wereld: we
mogen iedereen helpen, uit naam van onze
opdrachtgevers. Wanneer iemand met een lekke
band langs de kant van de weg staat, zijn er
diverse partijen die hulp kunnen bieden, in de zin
van een systeemtechnische oplossing. Maar je
kunt ook vragen waar de betrokkene naar
onderweg was. Blijkt dat een examen te zijn dat
nu langzaam maar zeker aan de horizon uit zijn
zicht verdwijnt, dan kun je extra actie ondernemen zodat het examen toch kan worden
gemaakt. Zo proberen we ons te onderscheiden
van andere aanbieders van deze diensten.”

Meteen aan de bak

Peter Varenkamp

Ook voor Stichting Salvage probeert VHD waar
mogelijk een extra stapje te zetten. Dit is dan niet
mogelijk in de hulpverlening aan gedupeerden,
want met hen hebben medewerkers van de
alarmcentrale geen contact. Empathie en
betrokkenheid tonen jegens Salvagecoördinatoren die bij een brand zijn geweest waarbij
mensen om het leven zijn gekomen, is daar wel
een voorbeeld van. Ook wordt er intern
steeds nauwlettend op toegezien
dat de dienstverlening kwalitatief
optimaal verloopt. Wat dat betreft
kon de afdeling Salvage van VHD
meteen aan de bak toen al
enkele dagen nadat VHD voor
Stichting Salvage was begonnen, in augustus 2019, vanwege
een brand in Arnhem 48
appartementen moesten
worden ontruimd. Bij dit
incident werd ook de mobiele
unit van Salvage ingezet. “Op
zo’n moment zetten we ons
wel schrap voor wat er dan
ineens moet gebeuren”, vertelt
Gerben Koopman. “We
informeren dan geregeld bij
de desbetreffende medewerkers hoe het gaat. De lijnen
zijn hier heel erg kort en wij
zien daardoor heel snel
wanneer het goed of minder
goed gaat. De complimenten
komen heel snel omhoog, maar
de klachten ook, en daarom
zitten wij er bovenop.”
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Innovatieve
ontwikkelingen
De organisatie van VHD is helemaal op orde om
ook innovatieve ontwikkelingen aan te gaan.
Peter Varenkamp legt uit dat deze vooral door
technische vernieuwingen in gang worden gezet,
met name de slimme apparaten die zogenoemde e-calls kunnen afgeven: automatische

We hebben hierboven
een kogelvrije ruimte,
met kogelwerend glas
en stalen wanden

emergency-calls. (Daarnaast zijn er de handmatige b-calls, breakdown-calls, voor hulp bij pech
en handmatige s-calls, service-calls, voor het
inroepen van een service.) Bij een e-call wordt
automatisch een spraak-luisterverbinding tot
stand gebracht, de GPS-locatie gedeeld en via
112 een actie in gang gezet. Zo’n e-call mag
alleen door een gecertificeerde particuliere
alarmcentrale (PAC) worden ontvangen, die aan
strenge wetgeving moet voldoen. VHD heeft
inmiddels aan alle voorwaarden voldaan en heeft
daarom in december 2019 de vergunning
gekregen om als PAC te functioneren. Ook op
dit punt onderscheidt VHD zich van
andere alarmcentrales.

Water door de Rijn

Gerben Koopman

“Er is wel wat water door de Rijn
gegaan voordat dit voor elkaar
was”, vertelt Peter Varenkamp. “Er
worden vooral zware bouwkundige eisen aan een PAC gesteld.
We hebben hierboven een
kogelvrije ruimte, met
kogelwerend glas en stalen
wanden, die je alleen via een
speciale sluis met sensoren en
camera’s kunt ingaan. Dat is
wettelijk zo bepaald. Het
betekende een stevige investering,
maar het geeft ons heel veel lucht
voor allerlei nieuwe ontwikkelingen.
We zijn aan het werk gegaan met de
inrichting van de techniek, waarvoor
we zes maanden de tijd hebben
gekregen en we zijn met partijen in
gesprek gegaan voor videobewaking,
tracking and tracing, brand- en
inbraakmelding en persoonsalarmering. Het betekent dat we af

en toe het idee hebben dat we bij een IT-bedrijf
werken, gezien alle systemen en koppelingen
om die signalen hier naar binnen te krijgen.”
Deze innovatie kan ook een impact hebben op
de dienstverlening aan Salvage. Straks zal VHD
wellicht eerder nog dan de brandweer van
verschillende melders het signaal krijgen dat er
een middelgrote of grote brand is. “Nog voor de
officier van dienst van de brandweer heeft
bepaald dat er een Salvagecoördinator ter
plaatse moet komen, kunnen wij al hebben
ingeschat dat dit het geval zal zijn”, aldus Gerben
Koopman.

Maatschappelijk en
demografisch
Ook maatschappelijke en demografische
ontwikkelingen zullen een impact op de
werkzaamheden van Salvage en VHD hebben.
Steeds vaker zijn minder zelfredzame ouderen
bij branden betrokken. Zij hebben er meer
moeite mee, fysiek, om hun woning of
appartementencomplex te verlaten en
vervolgens ook, maar dan emotioneel, om een
of meer nachten elders te moeten verblijven.
Gerben Koopman: “We hebben dat nog niet
op de agenda staan, maar daar is best dienstverlening voor te ontwikkelen, die ook goed bij
Salvage zou passen. Nu is de hulp – en dat
begrijp ik, van oudsher – heel sterk op de
materiële kant van de zaak gericht, maar je kunt
ook emotionele nazorg voor de benadeelden
inzetten. De kosten daarvan worden niet door
een brandverzekering gedekt, maar de
brandverzekeraar is misschien ook de zorgverzekeraar of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.
Ik denk daarom dat daar financieel best ruimte
voor is te vinden.” Peter Varenkamp tot slot: “Voor
ons zou het betekenen dat we dichter bij de
eindklant van Salvage komen te staan,
bijvoorbeeld als wij betrokkenen gaan bellen
om een eerste intake te doen en misschien later
nog eens voor een vervolggesprek. Het zou ons
extra mogelijkheden bieden om ook voor
Stichting Salvage nog meer een echte 9+
organisatie te zijn!”
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Korte lijnen
met het NIVRE
omdat experts
de motor van
Salvage zijn
Hans de Hoog, directievoorzitter bij Lengkeek en voorzitter van het Nederlands Instituut van
Register-Experts (NIVRE), werd in 2012, voor een artikel in Uit de brand, over trends en innovaties in
de brandexpertise geïnterviewd. Het gesprek ging vooral over de inzet van experts op het gebied
van preventie, de afhandeling van volumeschades door intelligente systemen en het directe herstel
in natura zonder dat eerst de hoogte van de schade wordt vastgesteld. Het artikel van acht jaar
geleden werd hem nog eens voorgelegd, met daarbij de onvermijdelijke vraag:
welke ontwikkelingen hebben zich doorgezet en welke niet of nog niet?

Het interview in 2012 was een dubbelinterview
met Hans de Hoog en Peter van Es, destijds
directeur accountmanagement bij CED en
eveneens bestuurslid van het NIVRE. Van Es gaf
aan dat de inzet van experts op het gebied van
preventie, dus aan de voor- in plaats van de
achterkant van schadetrajecten, wel eens een
belangrijke toekomstige trend zou kunnen zijn.
Nu moet echter worden vastgesteld dat deze
verwachting in de afgelopen acht jaar niet is
bewaarheid. Hans de Hoog: “Het NIVRE zit op dit
moment toch echt wel op de schadekant.
Natuurlijk is preventie belangrijk en daar wordt
vooral door grotere bedrijven ook wel aandacht
aan besteed. Maar omdat particulieren en andere
bedrijven daar zelf maar beperkt initiatieven in
tonen, is het aan de risicodragers om er budget

voor vrij te maken. Op dit punt zie je een
golfbeweging: verzekeraars geven in de ene
periode meer geld aan preventie uit dan in de
andere, afhankelijk uiteraard van de resultaten. De
schade-experts spelen daar nauwelijks een rol bij.
Het is niet zo dat er op grote schaal een
verschuiving heeft plaatsgevonden, in die zin dat
experts substantieel meer wordt gevraagd te
beoordelen wat er aan de voorkant in de
verzekeringsportefeuille binnenkomt.”

Geautomatiseerde afhandeling
Een trend die zich daarentegen wel heeft
doorgezet, betreft de afhandeling van volumeschades op afstand, met behulp van intelligente
systemen, zonder veel bemoeienis van experts.
“Wel is die ontwikkeling een stuk langzamer

gegaan dan we destijds verwachtten”, aldus Hans
de Hoog. “Die ontwikkeling is zelfs nu nog steeds
gaande. Het valt niet uit te sluiten dat de
maatregelen rondom corona daar een extra
dimensie aan hebben toegevoegd, omdat veel
verzekeraars mogelijk in deze periode hebben
gemerkt dat die kleinere volumeschades veel
praktischer en op afstand kunnen worden
afgehandeld. Juist daarom is het voor de 1.800
NIVRE-experts nu de tijd om hun relevantie te
blijven bewijzen. Relevantie is het sleutelwoord
voor alles. Onze experts hebben de kennis en de
vaardigheden op zak om welke schade dan ook
te kunnen vaststellen en te regelen. Wordt daar
om praktische redenen, al of niet tijdelijk, een
andere methode voor aangewend, dan is het
logischerwijs aan ons om daar invulling aan te
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geven. En dat doen we ook. Tegelijkertijd is het
aan de markten die wij bedienen, voornamelijk
de verzekeringsmarkt, om ons ook bij deze
andere rolinvulling te ondersteunen en ons als
volwaardige partner in dat proces te blijven zien.
Dat registerexperts een essentiële rol in het hele
schadeproces blijven vervullen, wel meer als
onderdeel van de ‘customer journey’, blijft ook
voor de langere termijn een belangrijk gegeven.”
Bij dit alles is het van belang, aldus Hans de Hoog,
dat de risicodragers meer op het realiseren van
procesvoordelen inzetten. Hij zegt: “Er zijn
mogelijkheden om in diverse gevallen doublures
uit het proces te halen door meer mandaat te
geven aan anderen dan de risicodrager zelf. Wat
de expertisebranche betreft zijn er nog vele
mogelijkheden te bedenken als het gaat om
procesefficiency of automatisering.”

Door goede afspraken
over herstel te maken,
controleer je
de kostenmeter

Directe herstel in natura
Ook het directe herstel in natura is sinds 2012
duidelijk toegenomen. “Ook weer gedacht vanuit
de ‘customer journey’ kiezen verzekeraars er vaker
voor schades in natura op te lossen”, aldus Hans
de Hoog. “Inmiddels is herstel in natura veel

verder geprofessionaliseerd. De efficiëntere
aanpak wint terrein, waarbij klanttevredenheid
vooropstaat. Klanten worden gelukkiger wanneer
hun een hersteloplossing wordt aangeboden in
plaats van een zak geld waarmee ze het maar
moeten uitzoeken. Misschien dat verzekerden
wanneer aannemers weinig werk hebben, liever
zelf iemand willen zoeken, maar wanneer het
moeilijk is een aannemer te vinden die bereid is
een kleine schade te herstellen, dan is herstel in
natura natuurlijk zeer welkom. Dan wordt het
allemaal geregeld en hoeft de verzekerde er niet
meer over na te denken. Herstel in natura leidt tot
een hogere klanttevredenheid en tevens tot
schadelastbeperking, want op brede schaal zijn
er natuurlijk inkoopvoordelen. Door goede
afspraken over herstel te maken, controleer je de
kostenmeter. Ondanks de huidige krapte op de
bouwmarkt is het nog goed mogelijk herstelbedrijven en zzp’ers te vinden. Ook zij hebben
belang bij een constante stroom van werk.”

Vergrijzing
Een ontwikkeling die Peter van Es en Hans de
Hoog in 2012 niet signaleerden, is de toenemende vergrijzing op de expertisemarkt. “We
moeten er rekening mee houden dat over een
jaar of vijf door pensionering zo’n 30 procent
minder expertisecapaciteit in de markt beschikbaar is”, aldus Hans de Hoog. “Op dit moment is er
voor 1.800 experts voldoende werk. Ik denk niet
dat we in de komende jaren zoveel afname van
werk gaan zien dat het een met het ander wordt
gecompenseerd. Dus ja, dat wordt nog wel
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NIVRE alleen is, maar evenzeer een uitdaging voor
onze partners. Stichting Salvage heeft er alle
belang bij dat over een aantal jaren nog genoeg
mensen de Salvage-opdrachten kunnen
uitvoeren. Het verlagen van de eisen om tot het
korps Salvagecoördinatoren te worden toegelaten, zie ik liever niet gebeuren. Beter is het om
over vijf jaar over dezelfde kwaliteit te beschikken
als nu. We zullen met elkaar in gesprek moeten
gaan over hoe we dat kunnen organiseren. Ik wil
graag over oplossingen meedenken, maar kan ze
niet alleen bedenken.” Volgens Hans de Hoog is er
veel aan gelegen de schouderfunctie van de
Salvagecoördinator te handhaven en op peil te
houden, maar heeft de coronaproblematiek
duidelijk gemaakt dat hulpverlening op afstand
ook tot de mogelijkheden behoort. “Wellicht
zou dat een deel van de oplossing kunnen zijn”,
zegt hij.

ingewikkeld en het kan betekenen dat er binnen
een aantal jaren krapte in de expertisesector
ontstaat. Ik zie dit als een uitdaging voor zowel
de expertisesector als de verzekeringsindustrie.
We hebben gedeelde belangen om deze
deskundige expertisecapaciteit op niveau te
houden. Er moet dus in ‘sourcing’ van jong talent
en ontwikkeling worden geïnvesteerd. Dat wordt
lastiger wanneer er bij elke tender of tariefronde
wat van af moet. Zonder investeringen in nieuwe
experts voor de toekomst ontstaat er op een
gegeven moment een tekort aan mensen die de
schades kunnen beoordelen en afwikkelen.” Hans
de Hoog ziet het als zijn missie om het probleem
van de vergrijzing samen met gremia als het
Verbond van Verzekeraars en de VNAB aan te
pakken en op te lossen. “Ik wil hierover heel graag
met onze klanten in gesprek blijven. Iedereen
heeft er belang bij dat onze branche ook in de
komende jaren goed is voorzien.”

Salvagecoördinatoren
De vergrijzing in de expertisebranche heeft
uiteraard ook consequenties voor het korps
Salvagecoördinatoren. Stichting Salvage zal in de
komende jaren voor haar coördinatoren minder

“Voor Stichting Salvage is in de toekomst
absoluut een rol weggelegd. Salvage heeft door
de jaren heen bewezen dat zij een rol van
betekenis speelt. Salvage is ervoor uitgerust om
in de eerste uren na een incident haar werk te
doen. Wanneer zij zich daarop blijft concentreren,
blijft Salvage van essentieel belang. De inzet van
registerexperts is daar noodzakelijk bij en daarom
is de samenwerking tussen Stichting Salvage en
het NIVRE buitengewoon belangrijk. Tussen
Stichting Salvage en het NIVRE moeten de lijnen
makkelijk en kort zijn omdat wij, als het erop
aankomt, als het ware de motor van Salvage zijn.”

Hans de Hoog

ruim en breed uit een pool beschikbare
doorgewinterde experts kunnen putten. Minder
zware instroomeisen aan de experts stellen biedt
een mogelijke, maar niet altijd aantrekkelijke
uitweg. “Vanuit de branche Brand van het NIVRE
is er nu nog voldoende capaciteit beschikbaar,
maar over een aantal jaren zal de krapte pijn
kunnen gaan doen”, zegt Hans de Hoog. “Nog
eens stel ik vast dat het geen probleem van het
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Technische en
sociale innovaties
in de schoonmaak
en reconditionering
De schoonmaak- en reconditioneringsbranche mag misschien een behoudende bedrijfstak
lijken, maar niets is minder waar. Het verandervermogen van de ondernemingen in deze
branche is groot. En dat is ook nodig, omdat de uitdagingen waarvoor de branche zich gesteld
ziet, niet gering zijn. Deze noodzaken de schoonmaak- en reconditioneringsbedrijven tot
technische innovaties en, zeker niet in mindere mate, sociale innovaties. Een gesprek hierover
met Piet Adema, voorzitter van Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
(OSB), en Marlies van der Meulen, bestuurslid van OSB en algemeen directeur bij Polygon.

Om met de technische innovaties te beginnen,
noemt Marlies van der Meulen als eerste de
‘smart home’- systemen die impact op het werk
van de reconditioneringsbedrijven zullen
hebben. Deze systemen kunnen in een
vroegtijdig stadium waarschuwen dat er een
schade aan het ontstaan is, bijvoorbeeld door
een gemeten verhoogde vochtigheid (wateroverlast) of verhoogde temperatuur of
rookontwikkeling (brand). “Door deze systemen
zal het aantal schades niet zozeer afnemen, maar
wel de omvang ervan”, zegt Marlies van der
Meulen. “Gaat het signaal van zo’n ‘smart
home’-systeem naar een meldkamer, dan kunnen
wij via die meldkamer heel snel ter plaatse zijn
om zaken te reconditioneren. Dergelijke ‘smart’
systemen komen nu ook voor bedrijven
beschikbaar, zij het dat die markt zich nog maar

voorzichtig aan het ontwikkelen is. Je kunt dan
denken aan toepassingen waar de continuïteit
van kritische bedrijfsprocessen hoog op de
agenda staat. Je zou kunnen zeggen dat
dergelijke systemen een negatief effect voor
onze branche zullen hebben, omdat de omvang
van de schades zal afnemen, maar dan zeg ik:
omarm ze en laten we kijken hoe we binnen
nieuwe ontwikkelingen toch een toegevoegde
waarde kunnen hebben, zoals het snel ter plaatse
zijn in het geval van een calamiteit.”

Vochtmeting op afstand
Een innovatie in de reconditionering die al wel
grotendeels is gerealiseerd, betreft de vochtmetingen op afstand. Marlies van der Meulen:
“De belangrijkste werkterreinen in de
reconditioneringsbranche zijn de brand- en
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Vanuit de circulaire
economie gedacht is
reconditionering veel
duurzamer dan producten
helemaal opnieuw
maken

kan worden bereikt wanneer
schoonmakers op hun iPad over
de totale agendasetting van
kantoren beschikken. Ook daarmee
kunnen zij bepalen welke ruimten wel of
niet zijn gebruikt en dus wel of niet moeten
worden schoongemaakt. Technische innovaties
zijn er daarnaast om het werk voor schoonmakers
lichter te maken, zoals exoskeletten voor
glazenwassers (ondersteuning van lichaamsdelen
waardoor het lichaam minder wordt belast) en
robotisering, maar die innovaties staan nog in de
kinderschoenen.

Duurzaam herstel

Marlies van der Meulen

waterschades. Wat brand betreft, is het een
dalende markt, maar dat is natuurlijk een
positieve ontwikkeling voor de samenleving.
Daarentegen verwachten we dat als gevolg van
de klimaatverandering in de toekomst meer
waterschades gaan ontstaan. In de afgelopen
jaren is op dat gebied nieuwe apparatuur voor
droogtechnieken ontwikkeld, waarmee je op
afstand kunt meten in welk stadium het
droogproces is. Normaal gesproken ga je verschillende keren naar een schade toe om een
vochtmeting te doen, maar daarmee kun je het
vochtgehalte op afstand uitlezen. Technologisch
gezien is dat natuurlijk een mooie ontwikkeling.”

Sensortechnologie
Wat de schoonmaakbranche betreft vindt Piet
Adema de sensortechnologie een belangrijke

innovatie. Deze houdt in dat met sensoren wordt
nagegaan wanneer een object of een ruimte
vervuild is en dus moet worden schoongemaakt.
Sensoren kunnen bijvoorbeeld aangeven dat het
ene toilet tien keer op een dag moet worden
schoongemaakt en het andere slechts één keer.
“Dat gaat de komende jaren nog wel een vlucht
nemen”, zegt hij. “Er zijn ook al systemen waarmee
de luchtkwaliteit en het binnenklimaat kan
worden gemeten. Als in een bepaalde ruimte
meer fijnstof aanwezig is doordat er meer wordt
gewerkt, komen schoonmakers daar vaker langs.
Hetzelfde geldt voor bureaus: met sensoren
wordt straks gemeten welk bureau extra vettig is
en hoe het moet worden schoongemaakt. Op die
manier kan veel gerichter worden schoongemaakt, in plaats van standaard alles, zoals in
contracten wordt vastgelegd.” Eenzelfde resultaat

Een ontwikkeling die wel innovatief, maar minder
technisch van aard is, is het duurzame herstel.
“Dat staat op de agenda van onze klanten”, zegt
Marlies van der Meulen, “en maatschappelijk
verantwoord ondernemen staat hoog op onze
agenda, dus dat gaat mooi samen. Inmiddels is
een aardig aantal organisaties op dit gebied
gecertificeerd. Het heeft met verschillende
aspecten te maken. Duurzaam repareren
betekent minder belastend voor het milieu, door
de producten die worden gebruikt. Maar
daarnaast is het ook veel duurzamer, beoordeeld
vanuit de hele keten, om producten te repareren
in plaats van ze te vernietigen en nieuwe
producten aan te schaffen. Vanuit de circulaire
economie gedacht is reconditionering veel
duurzamer dan producten helemaal opnieuw
maken, met alle milieubelasting van dien. Is er
bijvoorbeeld brand in een supermarkt geweest,
dan kun je alle spullen meteen afvoeren, maar
hergebruik is zeker mogelijk. Wij willen daar
goede oplossingen voor bedenken, maar dat
kunnen we niet alleen, daar hebben we de hele
keten voor nodig: de gedupeerden, verzekeraars
en ook de bedrijven in onze branche.”

Sociale innovatie
Zoals gezegd is sociale innovatie eveneens een
belangrijk thema in de schoonmaak- en
reconditioneringsbranche. Sociale innovatie
behelst een groot aantal verschillende deelonderwerpen. Nogal wat medewerkers in deze
branche hebben een migratieachtergrond en zijn
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zonder startkwalificaties op de arbeidsmarkt
gekomen. Daarnaast is de schuldenproblematiek
onder schoonmaakmedewerkers bovengemiddeld groot. In de Arbo-CAO zijn daarom tal van
projecten geregeld waarin wordt gezorgd dat
mensen hun werk goed kunnen doen, goed zijn
opgeleid, de taal beheersen, elkaars cultuur leren
kennen en worden geholpen hun financiën weer
op orde te krijgen. “Er gebeurt heel veel positiefs
in onze branche”, zegt Piet Adema. “Er zijn
objecten in Nederland, bijvoorbeeld universiteiten, waar we met meer dan honderd
nationaliteiten de zaak schoonhouden. Dat
vraagt enorm veel in de ontwikkeling en

Er zijn objecten in
Nederland, bijvoorbeeld
universiteiten, waar we
met meer dan honderd
nationaliteiten de zaak
schoonhouden

opleiding van mensen. Onze branche heeft in de
afgelopen paar jaar 8,5 miljoen euro in taallessen
geïnvesteerd, dus dat is heel veel.” De branche zet
zich daarnaast in voor meer afwisseling in het
werk, door er bijvoorbeeld conciërge-achtige
taken aan toe te voegen. Bovendien kunnen zo
fulltimebanen worden gecreëerd ten behoeve
van werknemers voor wie schoonmaken meer
dan een tweede baan is.

24/7-business
“Voor de reconditioneringsbedrijven speelt dat
we een 24/7-business zijn”, vult Marlies van der

Piet Adema

Meulen aan. “De maatschappij verandert en niet
alle generaties staan hetzelfde in het leven voor
wat betreft zeven dagen in de week, vierentwintig uur per etmaal, beschikbaar zijn. Je ziet
bijvoorbeeld dat partners allebei willen werken
en allebei voor hun gezin willen zorgen. Is die
24/7-beschikbaarheid nu ook in een vierdaagse
werkweek te organiseren? Daarnaast is ’s nachts
opstaan om naar een schade te gaan voor
iemand van dertig een andere belasting dan voor
iemand van zestig, terwijl leeftijd nog niets zegt
over hoe vitaal je bent. Ook voor het duurzaam
roosteren op dit punt zoeken wij oplossingen.
Binnen OSB zijn we met een werkgroep bezig om
binnen de hele branche dat duurzaam roosteren
vorm en inhoud te geven. In een van de
projecten die we inmiddels in gang hebben
gezet, kijken we hoe we een pool kunnen
organiseren van mensen met een fulltime
dienstverband, zoals vooral in de reconditionering
het geval is, en mensen met een parttime
dienstverband, zoals vooral in de schoonmaak het
geval is. Het zou mooi zijn als bedrijven op dat
punt hun krachten kunnen bundelen.”

Calamiteiten
Wat tot slot Stichting Salvage betreft, zien Marlies
van der Meulen en Piet Adema ook in de
toekomst blijvende vruchtbare samenwerkingsmogelijkheden, niet in het minst vanwege de
uitbreiding van het mandaat van Salvage naar
hulp bij wateroverlast. Daarnaast juichen ze het
toe dat Salvage ook na grotere calamiteiten een
steeds dominantere rol inneemt. Hierover zegt
Marlies van der Meulen: “Samen met Stichting
Salvage bekijken we nu, in het kader van het
calamiteitenplan bij rampen in Nederland, hoe
we met elkaar kunnen optrekken bij grote
impactvolle gebeurtenissen in de maatschappij.
Stichting Salvage heeft daar natuurlijk een
belangrijke lead in, maar bij ons, reconditioneerders, staat het ook hoog op de agenda om
daar proactief over na te denken. Sommige
calamiteiten zijn misschien wel te groot voor een
of twee spelers uit de reconditioneringsmarkt en
daarom ligt dan samenwerking voor de hand.
Waar we krachten kunnen bundelen, moeten we
dat natuurlijk niet laten. Het belang van de
reconditioneerders is hierbij ook het belang van
Stichting Salvage en het belang van verzekeraars
en andere opdrachtgevers, zoals woningcorporaties en grote instellingen. Samenwerking is
kortom het devies, nog veel meer dan altijd al
het geval is geweest.”

Mensen aan het werk
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Salvage
in coronatijd
Stichting Salvage werd in het voorjaar, kort nadat de overheid coronamaatregelen had
genomen, door het Nationaal Crisiscentrum (NCC) tot een zogenoemde vitale organisatie
verklaard. Dit houdt in dat Salvage wanneer dat nodig is, bijzondere maatregelen kan nemen
of zich aan bepaalde maatregelen kan onttrekken, om de dienstverlening blijvend te kunnen
garanderen. Uiteraard heeft Salvage met de maatregelen en aanbevelingen van de overheid
en het RIVM in gedachte, haar werkwijze aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Het op
afstand organiseren van hulp en het telefonisch vooroverleg met de bevelvoerder of Officier
van Dienst van de brandweer zijn daar voorbeelden van. De beleidsmedewerkers van Salvage
– Geerlof van Loo, Dahlia Hillen en Bertran Hallink – en directeur Johan van den Berg
vertellen over hun ervaringen met Salvage in coronatijd.

bedrijven om in gebieden met veel coronabesmettingen te gaan werken. “In het begin was
men daar huiverig voor, begrijpelijk”, vertelt Van
Loo. “Maar nadat het eerste bedrijf, weliswaar
met voldoende goede beschermingsmiddelen
voor de medewerkers, de klus probleemloos had
geklaard, zagen we de andere bedrijven daarop
inspelen. De reconditioneringsbranche is
natuurlijk bekend met werken onder moeilijke
omstandigheden – denk aan de risico’s van asbest
en chemische stoffen. De kennis en ervaring op
deze gebieden is als het ware op corona
toegepast. We hebben dan ook geen problemen
gehad met het uitzetten van opdrachten.”

Geerlof van Loo heeft binnen de staf van
Stichting Salvage onder meer de samenwerking
met de schadestopbedrijven als aandachtsgebied. Zijn belangrijkste zorg toen in maart het
aantal coronazieken en, -doden snel ging stijgen,
gold de bereidwilligheid van de schadestop-

opgepakt, zijn belangrijke criteria. Hoe beter een
bedrijf op deze indicatoren scoort, hoe vaker het
wordt ingeschakeld. “Dit systeem hebben we
tijdelijk aangepast”, licht Van Loo toe. “Een van de
aanbevelingen van de overheid was, om zo
weinig mogelijk door het land te reizen. Daarom
hanteren we nu de afstand die het
schadestopbedrijf naar de gedupeerde moet
afleggen, als enig criterium voor de inschakeling.
We kijken welke bedrijven binnen een cirkel van
dertig minuten reistijd zitten, wat voorheen drie
kwartier was, en binnen die cirkel kijken we niet
naar KPI’s, maar verdelen we de opdrachten gelijk
onder de bedrijven.”

Zo weinig mogelijk reizen

Informatievoorziening

Al sinds een aantal jaren worden de
schadestopbedrijven op grond van kwaliteitsprestatie-indicatoren door Salvage ingeschakeld.
Hoe gedupeerden de contacten met deze
bedrijven hebben ervaren, hoe de bedrijven de
opdrachten hebben uitgevoerd en hoe ze een
aantal standaardwerkzaamheden hebben

Ondertussen worden de kpi-scores van de
bedrijven nog wel nauwgezet bijgehouden en
worden de bedrijven daar ook nadrukkelijk over
geïnformeerd. En wanneer de omstandigheden
het toelaten zal het systeem weer in werking
worden gesteld, “want ook de schadestopbedrijven zien daar zelf de meerwaarde zeker van
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in”, aldus Geerlof van Loo. Ook anderszins worden
de schadestopbedrijven extra goed geïnformeerd
over het reilen en zeilen van Salvage in coronatijd.
Van Loo: “We hebben de bedrijven frequent
geïnformeerd over bijvoorbeeld het aantal
meldingen, de plaats van de meldingen, de
informatie die aan de Salvagecoördinatoren werd
verstrekt enzovoort. Dat nauwere contact met de
bedrijven over en weer, ook over de wijze waarop
zij met de omstandigheden omgingen, werd
zeker gewaardeerd. Dat is iets waaraan we ook
buiten coronatijd meer aandacht aan zullen
blijven besteden.” Salvage onderhield niet alleen
extra nauwe contacten met de schadestopbedrijven afzonderlijk, maar ook met de
koepelorganisatie OSB. “We hebben zo goed
mogelijk aansluiting gezocht bij de richtlijnen
zoals de OSB die op de werksituatie van
schoonmakers en reconditioneerders had
toegespitst”, aldus Van Loo. “We hebben elkaar
intensief op de hoogte gehouden. Wat dat betreft
heeft deze crisis ook verbindend gewerkt en dat
vind ik positief.”

worden gereisd, om dan de afstanden zo kort
mogelijk te maken. Wat op afstand kan, doen we
op afstand”, vertelt zij. De Salvagecoördinatoren
zijn van een handelingsinstructie voorzien die
specifiek voor de coronaomstandigheden is
opgesteld. Deze instructie houdt in dat een
ingeschakelde coördinator eerst telefonisch
contact legt met de bevelvoerende van de brandweer, om vooraf een goed beeld te krijgen van de
situatie ter plaatse en een oordeel te kunnen
vormen of directe inzet van een schadestopbedrijf noodzakelijk is. Is dit het geval, dan is het
ter beoordeling van de Salvagecoördinator of die
een schadestopbedrijf op afstand kan aansturen
of zelf naar de locatie moet gaan. In het laatste
geval moet de Salvagecoördinator uiteraard alle
voorgeschreven voorzorgsmaatregelen conform
de RIVM-richtlijnen in acht nemen. “Zeker in het
begin van de epidemie hebben de Salvagecoördinatoren in met name Noord-Brabant veruit de
meeste meldingen telefonisch afgehandeld”,
vertelt Dahlia Hillen. “Maar bij bijvoorbeeld een
brand in een appartementencomplex waarbij
veel gedupeerden betrokken zijn, is dat niet
mogelijk. Dan gaat de Salvagecoördinator zelf
ter plaatse.”

Verkorting reisafstanden
Om de reisafstanden kort te houden, wanneer
het noodzakelijk is dat een Salvagecoördinator
ter plaatse gaat, zijn in overleg met de expertisebureaus meer Salvagecoördinatoren
ingeroosterd. Dit maakt het mogelijk de richtlijn
van een maximale reistijd van 60 minuten te
vervangen door de regel dat Salvagecoördinatoren binnen hun eigen regio moeten blijven. “Dit
hebben we in goed overleg met de expertisebureaus zo kunnen regelen”, aldus Dahlia Hillen.
“Want meer coördinatoren inroosteren betekent
natuurlijk wel een extra belasting voor de
expertisebureaus. Sommige expertisebureaus
sturen ook hun experts in deze tijd zo weinig
mogelijk op pad, maar begrijpen dat dit bij
sommige Salvagemeldingen toch noodzakelijk
kan zijn.”

Op de alarmcentrale

Inzet van Salvagecoördinatoren

Beleidsmedewerker Dahlia Hillen onderhoudt
namens Stichting Salvage de contacten met de
Salvagecoördinatoren, de expertisebureaus en de
alarmcentrale waarmee Salvage samenwerkt. “We
proberen vooral het aantal reizen voor Salvagecoördinatoren te beperken en moet er toch

Om de risico’s beter in te kunnen schatten en om
een contact tussen de Salvagecoördinator en de
brandweer mogelijk te maken, hanteren de
centralisten op de alarmcentrale eveneens een
aangepaste werkwijze. Dahlia Hillen: “Zij moeten
in het contact met de meldkamer van de
brandweer het uitvraagprotocol extra nauwkeurig uitvragen. Dit houdt in dat ze uiteraard
de oorzaak en omvang van de schade goed
uitvragen, maar ook extra navraag doen naar de
betrokken gedupeerden. Hebben zij verschijnselen van corona en zijn zij in aanraking geweest
met een besmet persoon of recent in het
buitenland geweest? Vervolgens moet de
centralist contact met de Salvagecoördinator
opnemen, de situatie uitleggen en de coördinator in contact brengen met de bevelvoerder van
de brandweer ter plaatse of ervoor zorgen dat de
benodigde contactgegevens in ons informatiesysteem staan.”

Gedegen afweging
Het werkgebied van beleidsmedewerker
Bertran Hallink betreft de veiligheidsregio’s,
waar de brandweer en bevolkingszorg, belangrijke partners, deel van uitmaken. Zijn eerste taak
in coronatijd was alle betrokken instanties goed
te informeren over de gewijzigde handelingsinstructies voor Salvagecoördinatoren en -centralisten. “Om te beginnen kregen we daar reacties op
van de regio’s waarmee we een overeenkomst
hebben als het gaat om automatisch alarmeren
bij middelgrote en grote incidenten”, vertelt
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Hallink. “Die gaven aan goed te willen volgen hoe
die nieuwe werkwijze zou uitpakken, omdat ze
het juist zo waarderen als er een Salvagecoördinator ter plaatse is om gedupeerden bij te staan.
Die kanttekening kwam vervolgens ook uit
andere regio’s, maar gaandeweg werd duidelijk
dat de coördinatoren een gedegen afweging
maken en hebben we daar geen negatieve
berichten over ontvangen.”

Enquête
Door middel van een enquête onderzoekt Bertran
Hallink momenteel, in samenwerking met
Brandweer Nederland en het IFV, in hoeverre de
aangepaste werkwijze van Salvage, namelijk het
telefonisch vooroverleg met de bevelvoerder of
Officier van Dienst van de brandweer en de
telefonische afhandeling door de Salvagecoördinator, door de brandweer wordt gewaardeerd en
wellicht ook in de toekomst uitvoerbaar wordt
geacht. De resultaten van deze enquête worden
momenteel verwerkt. Het tekent zich af dat het
telefonisch vooroverleg gemiddeld een 8 wordt
gegeven en de toekomstige toepasbaarheid van
de telefonische afhandeling zo’n 45 procent
positief en 33 procent negatief wordt beoordeeld
(de overigen hebben geen mening). Hallink: “De
ja-stemmers tekenen erbij aan dat met deze
werkwijze nog weinig ervaring is en dat het toch
vooral ook aan Salvage zelf is om daar een besluit
over te nemen. Ook wordt een voorkeur aan de
komst van een Salvagecoördinator ter plaatse
gegeven, omdat dit beter voor de overdracht zou
zijn. Zij vinden in het algemeen dat een
uitsluitend telefonische afhandeling bij kleine
incidenten soms voldoende kan zijn, maar
anderen geven aandacht voor gedupeerden ter
plaatse de voorkeur, omdat dit tot betere
besluitvorming zou leiden. We moeten ons nog
eens goed over dit alles buigen.”

Bevolkingszorg
In de contacten met bevolkingszorg was onder
meer de vraag aan de orde hoe moest worden
omgegaan met klaarblijkelijke gevallen van
coronabesmetting ter plaatse van een incident.
Hallink: “Samen met gremia als het Landelijk
Overleg van Coördinatoren Bevolkingszorg, het
Landelijk Netwerk Bevolkingszorg, regionale

corona-overlegstructuren en de GGD’s werd
vastgesteld dat landelijk een aantal zorghotels en
zorgcentra waren aangewezen voor de opvang of
verdeling van coronapatiënten. Voor Salvage is
het van belang dat bij een besmetting te allen
tijde contact met de Officier van Dienst
Bevolkingszorg wordt onderhouden. Wanneer
een coronapatiënt tevens gedupeerde met
schade aan zijn woning is, ligt daar natuurlijk een
taak voor Salvage, maar de veiligheid en
volksgezondheid staat natuurlijk voorop.

Uitdagingen
“Steeds waren er natuurlijk allerlei uitdagingen
waar je normaal gesproken niet bij stilstaat en
waar je ook niet op voorbereid bent, maar die we
wel het hoofd moesten bieden”, vervolgt Van den
Berg. “Neem onze Mobiele Unit Salvage, de MUS.
In mei moesten we die inzetten na een explosie
in een woning waar dertig woningen schade van
hadden. Bij zo’n meerdaagse inzet ter plaatse heb
je dus ook te maken met de coronaomstandigheden. Zo’n unit is per definitie niet al te groot,
maar we hebben gelijk plexiglas laten plaatsen en
we hadden mondkapjes en desinfectiegel mee,
om de gedupeerden en natuurlijk ook onze
mensen zo goed mogelijk te kunnen beschermen. Voordat de unit ter plaatse was, hadden we
dit allemaal al geregeld en ook die inzet is heel
goed gelopen.”

Leren voor de toekomst

Communiceren

Voor Johan van den Berg, directeur van
Stichting Salvage, was het natuurlijk vooral zaak
het overzicht te houden en zich niet door de
waan van de dag te laten meeslepen. Vanuit
eerdere functies in de verzekeringsbranche heeft
hij voldoende ervaring met calamiteiten om
hiermee goed om te kunnen gaan. “Wat heel
belangrijk is”, zo zegt hij, “is communiceren. We
hebben veel gecommuniceerd richting de
coördinatoren en hun contactpersonen bij de
expertisebureaus en ook richting de
schadestopbedrijven. We hebben alle betrokkenen steeds laten weten waar we mee bezig
waren, wat er gebeurde en waar we aan het werk
waren geweest.”

Volgens Johan van den Berg zijn er uit de
ervaringen in de afgelopen maanden verschillende lessen te trekken. Hij zegt: “We waren verplicht
te experimenten met het inroosteren van
mensen. We moesten anders met de
schadestopbedrijven omgaan. We moesten
nieuwe afspraken met de brandweer maken en
we moesten soms dingen op afstand doen. Van
dit alles hebben we veel geleerd, ook voor de
toekomst. We zullen ons hierover beraden en er
met betrokkenen over in gesprek gaan, zodat we
daar allemaal ons voordeel uit kunnen halen.”

Buitengewoon waardevol
“Het mooie is, dat je het samen doet”, aldus Johan
van den Berg tot slot. “Als de één met een
initiatief meegaat, volgen al snel de anderen.
Iedereen leert daarvan, Salvage en ook onze
omgeving. Het is een groot voordeel dat je het
werk samen aanpakt en weet dat je een
gezamenlijk doel hebt. Onze coördinatoren, die
de basis van ons bestaan en onze activiteiten zijn,
toonden een grote bereidheid om zich extra te
laten inroosteren. Dat geeft heel veel vertrouwen.
Die betrokkenheid en het feit dat Salvage ook in
bijzondere omstandigheden mensen heeft die
klaar staan, vind ik buitengewoon waardevol!”

Het mooie is,
dat je het
samen doet
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Even voorstellen: Maud Bruinsma
Vanaf 1 september 2020 is er een nieuwe Operationeel Medewerker
werkzaam bij Stichting Salvage. De afgelopen jaren heeft onze dienstverlening een flinke ontwikkeling doorgemaakt. En om de kwaliteit van
deze dienstverlening te kunnen blijven garanderen is ons team
uitgebreid met de komst van Maud Bruinsma. Hieronder stelt zij
zich even voor.
“Tijdens het afstuderen van de opleiding Integrale Veiligheidskunde
aan Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch, ben ik op zoek gegaan
naar een uitdagende startersfunctie in het veiligheidswerkveld. Ik was
met name geïnteresseerd in crisisbeheersing en incidentenbestrijding.
Het duurde dan ook niet lang voor ik terecht kwam bij de functie
‘Operationeel Medewerker’ binnen Stichting Salvage te Apeldoorn.
Hier hoop ik een bijdrage te gaan leveren aan de dagelijkse operatie en in het
bijzonder aan de ondersteuning van de beleidsterreinen. Ik ben inmiddels alweer een maand in dienst en heb
ondervonden dat ik werkzaam ben binnen een veelkleurige en dynamische organisatie die goed bij mij past.
Ik heb dan ook vertrouwen in de toekomst en kijk enorm uit naar mijn vervolgavontuur bij Stichting Salvage. “

Stichting Salvage is 16
Salvagecoördinatoren rijker!
De Opleidingsdagen van 28, 29 en 30 september 2020 waren ondanks de aangescherpte coronamaatregelen een
groot succes. Gedurende de drie opleidingsdagen is er aandacht besteed aan de doelstellingen, de oorsprong en de
dagelijkse operatie van Stichting Salvage. Ervaren Salvagecoördinatoren deelden indrukwekkende verhalen.
Zo konden de cursisten zich inleven in wat hen te wachten staat tijdens een Salvagedienst.
De colleges met de noodzakelijke theorie, werden afgewisseld door pittige oefencasussen uit de praktijk. Als
aanvulling hierop, waren er tevens belangrijke partners als de brandweer en de schadestopbedrijven te gast om de
cursisten een ‘kijkje in de keuken’ te bieden. Alles voor een optimale voorbereiding op de Salvagediensten in het veld.
Alle 16 cursisten zijn geslaagd voor het eindexamen. Dit betekent dat het huidige korps Salvagecoördinatoren
16 collega’s rijker is. Daarmee staat de teller op 156 Salvagecoördinatoren. Stichting Salvage wenst de nieuwe
coördinatoren ontzettend veel succes en plezier bij hun Salvagediensten in de toekomst!
Van linksvoor naar rechtsachter: Marieke Bode; Marloes de Haan; Maud Bruinsma; Mirjam van Laar;
Joep Delissen; Jozias Marijs; Michiel Woonings; Aziz Hussainali; Dave Visser; Bjorn le Granse;
Mischa van Westrienen; Wim Roef; Jan Stoker; Berry Strijker; Marc van Sonsbeek; Matthijs Kops; Wolter Postema
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