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De Stichting Salvage biedt snelle, praktische hulp en opvang na een calamiteit. We bieden deze unieke service namens de gezamenlijke Nederlandse
brandverzekeraars. In Uit de Brand leest u over onze werkzaamheden en toegevoegde waarde voor gedupeerden en stakeholders. Ook ventileren we onze
visie op actuele ontwikkelingen en discussies en laten we stakeholders en professionals uit aangrenzende vakgebieden aan het woord. Zo ontstaat een
levendige discussie die tegengestelde of gelijke standpunten inzichtelijk maakt. Uit de Brand verschijnt tweemaal per jaar. Wilt u meediscussiëren of hebt u
een uitgesproken mening over een van de besproken onderwerpen, laat het ons dan weten per mail naar info@stichtingsalvage.nl of bel 055 526 19 30.
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de hele keten!

Een titel die benadrukt dat Salvage het niet
alleen doet!
Namens de gezamenlijke (brand) verzekeraars staat
Salvage 24/7 paraat om gedupeerden bij te staan
na een brand, bliksem, explosie, water – en/of
stormschade. En bij schaden aan gebouwen als
gevolg van het aanrijden of binnenrijden hiervan
door een motorvoertuig. Een belangrijke taak.

Ieder jaar ontvangt Salvage meer dan 5000
meldingen waarbij onze inzet wordt gevraagd.
Dat zijn meldingen van kleine branden, tot grote
incidenten met verschillende belendingen waarbij
Salvage meerdaags, met meerdere Salvagecoördinatoren, ter plaatse is om hulp te bieden. Voorbeeld
hiervan is de grote brand in de Schilderswijk in
Den Haag afgelopen mei dit jaar.
Ook de catastrofale gevolgen van de wateroverlast in Limburg, nog vers in ieders geheugen, zijn
incidenten waarop Salvage betrokken is.
U begrijpt dat er na een impactvolle gebeurtenis
meer nodig is dan aandacht voor de gedupeerde(n). Er moet van alles geregeld en georganiseerd worden om te komen tot een veilige, stabiele
situatie. Daarvoor is specialistische kennis en kunde
nodig van bedrijven die we kunnen inzetten om
ons te helpen onze taak uit te voeren. Hiervoor
heeft Salvage een uitgebreid netwerk van
gespecialiseerde schoonmaakbedrijven (reconditioneerders), aannemers, sloopbedrijven, elektriciens, bewaking en beveiligingsbedrijven en
bijvoorbeeld (zorg)hotels welke 24/7 paraat staan
om een inzet te plegen. Belangrijke schakels in
de keten.
Binnen ons team merken we regelmatig dat de
buitenwereld een onvolledig beeld heeft van
Salvage en het werk dat we doen. Daar willen we
verandering in brengen. En met deze editie van ons
magazine brengen we de hele keten, van
meldkamer 112 tot de schadeafhandeling door de
verzekeraar, voor u in beeld.
De eerste schakel in de keten is de meldkamer 112.
Jolanda Sciarone vertelt wat er allemaal in gang
wordt gezet als de melding daar binnenkomt. Na
inschakeling van de brandweer komen er allerlei
processen op gang om de hulpverlening te
activeren. Voor Salvage begint het als de meldkamer brandweer de Salvage Alarmcentrale
verzoekt om een Salvagecoördinator te sturen.
Het hele proces wordt voor u uiteengezet door
medewerkers van alle betrokken partijen uit de
keten.

benadrukt deze beschrijving dat het verlenen van
tijdige en efficiënte hulp alleen kan door het goed
organiseren van de samenwerking tussen alle
betrokken partijen.
Alleen middels grondige voorbereiding en het
nakomen van de afspraken door alle netwerkpartners zijn wij in staat gedupeerden 24/7 bij te staan
als het er écht op aan komt. Iedere schakel is van
belang en als je de verhalen leest, dan blijkt hieruit
keer op keer dat er veel professionals betrokken zijn
die dag en nacht klaarstaan.
Door de jarenlange samenwerking met alle schakels
in de keten lijkt het soms een vanzelfsprekendheid.
Dat is het natuurlijk niet, het is bijzonder! Het is
goed ons dat te realiseren en om er iedere dag
weer naar te streven het samen beter te doen.
De gedupeerden waarderen onze gezamenlijke
inzet tenslotte met een 8,6. Dat is toch iets om trots
op te zijn!
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat we met deze
uitgave goed in beeld hebben gebracht hoe de
keten, rondom de dienstverlening van Stichting
Salvage, werkt.

Johan A. van den Berg
Directeur-bestuurder Stichting Salvage

Met de beschrijving van de keten hopen we u een
completer beeld te geven van de dienstverlening
waar we als Stichting Salvage voor staan. Maar ook

Uit de Brand - september 2021

Stichting Salvage: de hele keten!

4

Van verschrikking
tot vergoeding
Tussen enerzijds calamiteiten als brand, explosie, storm en
wateroverlast en anderzijds de compensatie van de schade,
met andere woorden tussen de verschrikking en de vergoeding,
zit een lange keten van actoren die zich inzetten voor een
vlotte afwikkeling van schades voor gedupeerden. In deze
editie van Uit de brand wordt deze keten uiteengezet door
middel van interviews met al die actoren.
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Bevolkingszorg
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Ook kan het nodig zijn de Officier van Dienst
Bevolkingszorg ter plaatse te laten komen.
Rian van Osch vervult deze functie in de
gemeente Zaltbommel en vertelt over haar
taken nadat zich een GRIP-1-incident of erger
heeft voorgedaan.

Alarmcentrale
Wie 112 belt nadat zich een incident heeft
voorgedaan, wordt meteen doorgeschakeld naar
de alarmcentrale van de gewenste hulpverlener.
Jolanda Sciarone, brandweercentralist op
Meldkamer Twente in Hengelo, vertelt welk
inlevingsvermogen noodzakelijk is en ook welke
systemen worden ingezet om brandweermannen
en vrouwen snel op de juiste locatie te krijgen.

Brandweer
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René Hage is vrijwilliger bij de brandweer.
Als bevelvoerder van de brandweer in HendrikIdo-Ambacht is hij honderden keren ingezet
geweest bij onder meer de bestrijding van brand.
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Piketdienst
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Bertran Hallink, beleidsmedewerker van Stichting
Salvage, heeft net als nog vier collega’s eens in de
vijf weken zeven dagen lang piketdienst. Hij geeft
aan over welke onderwerpen de centralist of de
Salvagecoördinator overleg kan wensen.

Alarmcentrale
Wanneer erom wordt gevraagd, legt de
brandweermeldkamer contact met de
alarmcentrale van Stichting Salvage. Centraliste
daar, Kubra Tercanlioglu, schakelt op haar
beurt een Salvagecoördinator in, eventueel na
overleg met de stafmedewerker van Stichting
Salvage die beleidspiket heeft. Bij middelbranden, explosies en branden van rietgedekte
panden wordt in dertien veiligheidsregio’s
automatisch een Salvagecoördinator
gealarmeerd.

Schadestop
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Coördinatoren
Twee Salvagecoördinatoren vertellen over hun werk: Mirjam van Laardie sinds 2020 deel uitmaakt van het korps coördinatoren en Sion Blokland,
Salvagecoördinator van bijna het allereerste uur.

De Salvagecoördinatoren kunnen bedrijven
inschakelen om de (gevolg)schade op de plaats
van het incident te beperken en een
zogenoemde schadestop te creëren. Deze
bedrijven kunnen bijvoorbeeld bluswater
wegzuigen, ramen en deuren afschotten,
geurverdrijvers plaatsen enzovoort. Hierover
vertellen vier medewerkers van schadestopen reconditioneringsbedrijven:
Mitchell Schoehuijs (MSR), Mathijn
Cazemier (Polygon) en Maghfour Belaataf
en Bram van Weenen (beiden ACI).

Schade-expert

24

Ondertussen legt de Salvage Alarmcentrale contact
met de verzekeraar van de gedupeerden. Deze
schakelt met spoed een schade-expert in, in dit
verhaal vertegenwoordigd door Ralph Derksen
van Aegon Schadeverzekering.

Verzekeraar
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Heeft de schade-expert zijn eindrapport
ingediend, dan kan de verzekeraar tot vergoeding
van de schade overgaan. Gezina Noortman van
Onderlinge Verzekeringmaatschappij SOM vertelt
welke laatste stappen daarvoor nog nodig zijn.
Zij sluit de keten van calamiteit tot compensatie
ofwel van verschrikking tot vergoeding.
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Veel inlevingsvermogen
op de brandweermeldkamer
Wie 112 belt, krijgt een centralist
in Driebergen aan de lijn.
De beller wil met spoed bijstand
van een hulpdienst hebben.
Is dat de brandweer, dan wordt
hij meteen naar de regionale
meldkamer van de brandweer
doorgeschakeld. Jolanda Sciarone
werkt als brandweercentralist op
de Meldkamer Twente in Hengelo.
“Onze inzet begint bij de vraag
waar iemand zich bevindt. Pas dan
kunnen we überhaupt hulp sturen.”
De vraag waar iemand zich bevindt, is soms niet
eens zo gemakkelijk te beantwoorden. Een fietser
die een schuurbrand meldt, weet soms niet hoe
het weggetje heet vanwaar hij belt, laat staan het
weggetje waaraan de boerderij in de verte is
gelegen. Hetzelfde geldt soms voor een
automobilist die een autobrand of een
bermbrand meldt. Evenzo komt het voor dat de
beller in paniek is en niet meteen een juist
antwoord kan geven op de vragen die hem
worden gesteld. “Soms moet je vragen wel twee
of drie keer stellen voordat je een duidelijk
antwoord krijgt”, is de ervaring van Jolanda
Sciarone.

Jolanda Sciarone
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Inlevingsvermogen
Dit jaar is Jolanda Sciarone vijfentwintig jaar
centralist bij Brandweer Twente. Lange tijd was zij
daarnaast vrijwilliger bij de brandweer in
Eibergen. “Een centralist heeft veel inlevingsvermogen nodig”, vertelt ze, “en daarom is het heel
goed dat veel centralisten, bij ons zelfs alle
centralisten, ook jaren op de auto hebben
gezeten. Wij weten allemaal wat er in het veld
gebeurt. Wel wordt de combinatie, met onze
onregelmatige diensten, steeds complexer. Het is
heel zwaar, dus je ziet die combinatie steeds
minder. Ik zeg ook niet dat je zonder brandweerervaring geen centralist kunt zijn, maar het is wel
makkelijker als je weet waar je je collega’s naartoe
stuurt en wat zij daar kunnen verwachten.”

Geautomatiseerd
Heeft een melder eenmaal een juiste plaats
bepaling gegeven, dan wordt de melding in het
GMS gezet, het Gemeenschappelijk Meldkamer
Systeem. Ook de politie en de ambulance werken
met dit systeem. Gegevens over het incident
worden zo steeds gedeeld. Het systeem zorgt er
ook voor dat vanuit de dichtstbijzijnde kazerne
naar de opgegeven plaats wordt uitgereden.
“Vooral omdat wij in Twente zitten, met een groot
buitengebied, is het van belang dat we de snelste
mogelijkheid kiezen”, aldus Jolanda Sciarone.
“Zelfs dan kan de aanrijdtijd nog relatief lang zijn.”
Het GMS bepaalt ook, aan de hand van
standaardnormen, welke voertuigen naar het
incident worden gestuurd. Bij een woningbrand
bijvoorbeeld zijn dat standaard twee tankautospuiten. Ligt de woning in het buitengebied, dan
gaan er vaak een tankwagen en een hoogwerker
mee. “Daarom is het voor ons ook belangrijk dat
de aard van de brand juist wordt opgegeven,
zodat wij de juiste keuze in het systeem kunnen
maken. Een schuurbrand vraagt een andere inzet
dan wanneer een hele boerderij in brand staat”,
aldus Jolanda Sciarone.

ORCA en LiveOP
In april 2021 is op de meldkamer in Hengelo de
nieuwste versie van de meldkamersoftware
CityGIS geïmplementeerd, ORCA genaamd.
Wanneer nu een melding via een mobiele
telefoon wordt gedaan, wordt automatisch
aangegeven waar de beller zich ongeveer

“Wij zitten niet heel
strak in een regime,
wij anticiperen vooral
op wat er gaande is.”

alarmering. Meteen wordt dan een standaardrijtje
gegevens doorgenomen: postcode en huisnummer, de aard van de brand, de eventuele
aanwezigheid van asbest, de eventuele
aanwezigheid van een hennepplantage, “en in de
afgelopen maanden ook”, zegt Jolanda Sciarone,
“of er mensen met corona besmet waren. Dan
kon ook Salvage zich daarop voorbereiden.”

Extra inzet
bevindt. “Je kunt je daar niet blind op staren, maar
het helpt ons wel”, zegt Jolanda. “Wij lopen een
beetje voor op andere regio’s. We werken
bijvoorbeeld ook met het systeem LiveOP. Met dit
systeem wordt alles wat wij op het kladblok in
het GMS typen, gelijk naar de auto gestuurd. De
collega’s op de auto kunnen dus op hun scherm
het hele verhaal zien dat de melder ons heeft
verteld. Er zit ook een routeplanner in en een foto
van het bewuste pand op Street View. Ook in
ORCA kunnen we op straatniveau en in
vogelvlucht zien waar de collega’s naartoe gaan
en kunnen we hen daarop voorbereiden. Wel is
het zo dat de mensen op de auto niet altijd de
tijd hebben om die kladblokregels te lezen en op
foto’s te bekijken waar ze naartoe gaan, maar het
werkt in ieder geval wel fantastisch.”

Inzet van Salvage
Zijn de hulptroepen eenmaal onderweg naar het
opgegeven adres, dan moet vervolgens de
afweging worden gemaakt of ook de inzet van
Salvage gewenst is. Wanneer in het GMS is
ingebracht dat het een middelbrand is, verschijnt
automatisch een pop-up: denk aan Salvage! Is
het een grote brand, dan is alarmering van
Salvage in feite een ‘must’. “Wij zijn natuurlijk
meedenkende centralisten”, zegt Jolanda
Sciarone. “Wij maken ook zelf de inschatting of
Salvage gewenst is. Uiteindelijk is het de
bevelvoerder die ter plaatse de beslissing neemt.
Die kan het beste beoordelen of bijvoorbeeld
een schuurbrandje achter een woning wel of
geen ernstige gevolgen heeft.” Om Salvage in te
schakelen neemt de centralist van de brandweermeldkamer contact op met de Salvage Alarmcentrale. Nogal eens is daar het incident via een
van de geëigende kanalen al opgemerkt en is de
centralist van Salvage al in afwachting van de

De twee centralisten hebben ook contact met
elkaar wanneer van Salvage een extra inzet wordt
verlangd. In het verleden was dit bijvoorbeeld
het geval wanneer gedupeerden waterschade
hadden. In tegenstelling tot nu was de inzet van
Salvage bij waterschade toen nog niet standaard
geregeld. “Dan belden we toch maar Salvage en
als je een beetje mazzel had, kon je in goed
overleg voor elkaar krijgen dat er toch iemand
kwam”, vertelt Jolanda Sciarone. Dergelijke
verzoeken doen zich nu nog voor wanneer
bijvoorbeeld een mobiele kraan of een graafmachine nodig is. Dit betreft dan meestal een grote
brand, waarbij een Officier van Dienst aanwezig is
die zo’n verzoek indient. “Ook dan overleggen we
met de Salvage Alarmcentrale. Negen van de tien
keer komt er een akkoord, maar een enkele keer
niet, om wat voor reden dan ook. Zo overleggen
we heel veel met elkaar.”

Vaak en snel
Jolanda Sciarone is er voorstander van Salvage zo
vaak en zo snel als mogelijk is in te zetten. Zij zegt
tot slot: “Wij zitten niet heel strak in een regime,
wij anticiperen vooral op wat er gaande is. En
daarom gebeurt het vaak dat wij al binnen een
kwartier nadat de melding bij ons is binnengekomen, ook Salvage hebben gealarmeerd!”

Uit de Brand - september 2021

8

Stichting Salvage: de hele keten! Brandweer

Met zes personen
binnen acht minuten
ter plaatse
René Hage, bevelvoerder van de brandweer van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
ontving in 2020 een koninklijke onderscheiding omdat hij meer dan vijfentwintig jaar
als vrijwilliger bij de brandweer had gediend. Zijn thuisbasis is de post Hendrik-IdoAmbacht. Van daaruit is René Hage in zijn loopbaan honderden keren ingezet geweest
bij de vier basistaken van de brandweer: de bestrijding van brand, hulpverlening
na een ongeval, incidentbestrijding inzake gevaarlijke stoffen en hulpverlening bij
waterongevallen. In een vraaggesprek met hem legt René Hage uit hoe die inzet in
zijn werk gaat.

In Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid komen
hulpverzoeken voor de brandweer binnen bij de
meldkamer in Rotterdam. Zodra de plaats van het
incident in het Gemeenschappelijk Meldkamer
Systeem (GMS) is ingevoerd en het systeem heeft
vastgesteld dat de post Hendrik-Ido-Ambacht
daar het dichtste bij is, krijgen de vrijwilligers een
oproep om naar de kazerne te komen. Bij de post
Hendrik-Ido-Ambacht werken circa 32 vrijwilligers. De oproep krijgen ze via een zogenoemde
pager (ook wel pieper) waarop een tekstbericht
verschijnt. Dit bericht geeft een eerste indruk van
het incident waarvoor zij worden opgeroepen.
Lang niet alle vrijwilligers zullen op dat moment
beschikbaar zijn. René Hage werkt bijvoorbeeld
bij de gemeente Zwijndrecht op de afdeling
rampenbestrijding en crisisbeheersing (vanuit die
functie is hij ook Officier van Dienst Bevolkingszorg) en kan verhinderd zijn om naar de
kazerne te komen. Op het rooster dat zij
gebruiken, is echter te zien wie er beschikbaar
zijn. Ook is daarop aangegeven welke bevelvoerder - in Hendrik-Ido-Ambacht beschikt de
brandweer over zeven bevelvoerders - die dag
een opkomstplicht heeft. Er zijn daarom altijd

genoeg mensen beschikbaar om uit te kunnen
rukken. “Het kan zijn dat je net in de supermarkt
loopt met een volle kar met boodschappen. Die
kun je dan later ophalen, maar op dat moment
moet je heel snel naar de kazerne, waarbij je je
uiteraard wel aan de verkeersregels moet
houden”, vertelt René Hage.

Zeskoppige bemanning
De post Hendrik-Ido-Ambacht beschikt over twee
tankautospuiten (de bekendste werkpaarden van
de brandweer), een waterongevallenwagen (niet
voor duikers maar voor het oppervlaktereddingsteam) en een watertransportsysteem (voor het
vervoer van water over grotere afstanden). Zodra
zes personen in de kazerne zijn aangekomen,
hun bluspakken hebben aangetrokken en in de
tankautospuit hebben plaatsgenomen, kan deze
vertrekken. In dit zeskoppige team is de chauffeur
tevens pompbediener. Naast hem zit de
bevelvoerder. In de cabine achter hen wordt
afgesproken welke twee die keer de aanvalsploeg
vormen en welke twee de waterploeg. Er worden
altijd meer mensen opgeroepen dan er op de
auto mee kunnen. Zij kunnen weer naar huis of

terug naar hun werk of ze bemensen de tweede
tankautospuit wanneer het incident wordt
opgeschaald. René Hage woont wat verder van
de kazerne dan zijn collega’s en is vaak de laatste
die in de auto stapt. “Dan moet ik bewust
achteromkijken om te zien wie er nog meer in
het voertuig zitten”, vertelt hij. “Dit is goed om te
weten omdat iedereen vanuit zijn eigen werk
specifieke kennis heeft. Daar kun je dan tijdens
de inzet gebruik van maken.”

“We gaan met
zes personen weg en
willen natuurlijk ook
met zes personen
terugkeren.”
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Acht minuten opkomsttijd
René Hage: “Wanneer je mensen vraagt hoeveel
tijd er zit tussen de melding op de meldkamer en
de aankomst bij het incident, denkt men al gauw
dat dit een kwartier of twintig minuten is. De
norm in Zuid-Holland Zuid voor ‘brand gebouw’
is echter dat dit niet langer dan acht minuten
mag duren. Bij een woningbrand bijvoorbeeld
moeten we vanaf het moment dat 112 wordt
gebeld, met acht minuten voor de deur staan.
Dat is echt heel snel. In 2020 lukte dat in
Zuid-Holland Zuid in 87 procent van de gevallen,
terwijl 80 procent de norm is. De meldkamer
heeft een verwerkingstijd van ongeveer één
minuut, de opkomsttijd van de vrijwilligers is drie
à vier minuten en dan hebben we dus nog drie à
vier minuten om bij de mensen voor de deur te
komen.” De norm van acht minuten aanrijdtijd
geldt vanzelfsprekend ook ’s nachts. René Hage
heeft gemiddeld zes nachten in de maand
piketdienst. Het totaal aantal uitrukken voor de
vrijwilligers in Hendrik-Ido-Ambacht ligt op zo’n
200 per jaar.

Taakverdeling
Eenmaal op de plaats van het incident aangekomen, weet iedereen precies wat hij of zij moet
doen. “De taak van de bevelvoerder is heel divers”,
vertelt René Hage. “Het belangrijkste is dat er een
goede en veilige inzet op het incident wordt
gepleegd. De bevelvoerder moet daarvoor
inschatten wat er aan de hand is en of hij het incident aankan met de mensen en de middelen die
hij bij zich heeft. Daarnaast moet hij natuurlijk het
incident zo snel mogelijk meester zijn, met zo
min mogelijk schade aan het object. Daar stuurt
hij zijn mensen op aan, waarbij hij controleert of
de inzet goed verloopt en vooral ook of iedereen
zijn werk veilig doet. Want we gaan met zes
personen weg en willen natuurlijk ook met zes
personen terugkeren.” Naast deze taken
onderhoudt de bevelvoerder ook de communicatie naar buiten, onder andere met de
meldkamer en andere hulpdiensten. Van de
personen op het voertuig wordt de aanvalsploeg
als eerste op het incident ingezet. De waterploeg
zorgt dat er heel snel een waterwinning wordt
gevonden, in de vorm van een brandkraan of een
sloot en dat het water door middel van slangen
via de tankautospuit bij de aanvalsploeg komt.
De chauffeur van de tankautospuit is tevens bediener van de pomp en geeft de gereedschappen uit. René Hage: “De inzet is per incident
verschillend, bij een brand werk je anders dan bij

René Hage

een verkeersongeval of een waterongeval, maar
we doen het steeds met diezelfde zes personen.
Iedereen is op dezelfde wijze opgeleid en weet
ongeacht het type incident welke taken bij welke
functie horen.

Inzet van Salvage
Het is aan de bevelvoerder om te bepalen of ook
Salvage zal worden ingezet. Is dit gewenst, dan
geeft hij dit aan de brandweermeldkamer door,
die op zijn beurt contact met de Salvage
Alarmcentrale opneemt. “Binnen de brandweer is
Salvage natuurlijk een zeer gewaardeerde
partner”, zegt René Hage. “Vanuit mijn werk als
Officier van Dienst Bevolkingszorg weet ik hoe
belangrijk Salvage voor de getroffenen en ook
voor de gemeente is. Die kennis neem ik in mijn
functie als bevelvoerder mee. Ik merk nog wel
eens dat Salvage redelijk laat wordt gealarmeerd.
Wanneer ik zeker weet dat er schade aan een
woning is, vraag ik al gelijk om Salvage. Ik kan me

zelfs voorstellen, hoewel het nog niet is
voorgekomen, dat ik al om Salvage vraag voordat
ik ter plaatse ben. Een automatische inschakeling
van Salvage, bijvoorbeeld bij een opschaling naar
een middelbrand, zou ik dan ook toejuichen.
Daar zie ik absoluut de meerwaarde van, vooral
voor de getroffenen, maar ook voor de brandweer.” Zo’n automatische alarmering van de
Salvagecoördinator is inmiddels in dertien
veiligheidsregio’s gerealiseerd, vanaf een
middelbrand, een explosie en een brand in een
rietgedekt pand. Voor René Hage kan de inzet
van Salvage niet breed genoeg zijn. Hij zegt: “Ik
herinner me een woningbrand die volgens ons
uit was, maar om daar zeker van te zijn, zouden
we een stuk van het dak moeten slopen. Dat zou
heel veel schade betekenen. In overleg met
Salvage is toen een beveiliger tot de ochtend
gebleven om de situatie in de gaten te houden.
Ik vond dat echt fantastisch geregeld door
Salvage!”
Uit de Brand - september 2021
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Goede samenwerking
dankzij het Protocol
van Afspraken
Wanneer een incident naar GRIP 1 of hoger wordt opgeschaald (GRIP
staat voor Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure)
dan is het de formele gang van zaken dat de Officier van Dienst
Bevolkingszorg (OvDBZ) van de desbetreffende gemeente wordt
gealarmeerd. Maar ook bij niet-GRIP-incidenten, ook wel GRIP
O-incidenten, kan een activiteit van de gemeente noodzakelijk zijn
en kan de inzet van de OvDBZ worden gevraagd. Rian van Osch is de
OvDBZ van de gemeente Zaltbommel. Een gesprek met haar over haar
taken en over de samenwerking daarbij met Stichting Salvage.

Bij een GRIP 1-incident of hoger alarmeert de
gemeenschappelijke meldkamer van de
veiligheidsregio waar het incident zich afspeelt,
de OvDBZ. Deze neemt vervolgens deel aan het
CoPI-overleg (CoPI staat voor Commando Plaats
Incident). Bij een GRIP 0-incident vraagt meestal
de bevelvoerder van de brandweer een inzet van
de OvDBZ. Daarbij gaat het dan bijvoorbeeld om
het laten plaatsen van dranghekken of een
kortdurende opvang van gedupeerden. “In alle
gevallen is het mijn taak de gemeentelijke
processen te coördineren”, zegt Rian van Osch. “In
het CoPI-overleg bekijk ik welke processen vanuit
de gemeente moeten worden gecoördineerd.
Daarnaast ben ik, in afstemming met de
Officieren van Dienst van de brandweer, de
politie en de GHOR, de bestuurlijk adviseur van
de burgemeester in het kader van zijn rollen als
burgervader en als bevelhebber tijdens het
incident.”

Diverse processen
Bij incidenten van enige omvang treden al snel
diverse gemeentelijke processen in werking. Rian
van Osch: “Om te beginnen is het belangrijk de
lijntjes bij elkaar te brengen van communicatie.
Vanaf GRIP 1-incidenten treedt een communicatiewoordvoerder vanuit de regio op en moeten
er dus, met onze eigen communicatieadviseur en
in de communicatieboodschap, verbanden met
lokale belangen worden gelegd. Daarnaast
hebben we de processen publieke zorg en
omgevingszorg. Bij publieke zorg gaat het om de
zorg voor de bevolking, bijvoorbeeld in de vorm
van de opvang van gedupeerden. Bij omgevingszorg, bijvoorbeeld wanneer een gebouw
afbrandt en op instorten staat, kun je denken
aan het opvragen van vergunningen en het
inschakelen van een constructeur om na te gaan
hoe het gebouw in elkaar zit. Het is dus heel
divers.”

Rian van Osch
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“Het is altijd goed
om gezamenlijk
na te gaan waar er
verbeterpunten zitten.”

Protocol van Afspraken
In haar functie van OvDBZ heeft Rian van Osch
vooral bij de opvang van gedupeerden met
Stichting Salvage te maken. Voor de samenwerking tussen Bevolkingszorg en Salvage is enkele
jaren geleden een Protocol van Afspraken
overeengekomen. Hierin is onder meer geregeld
dat de gemeente gedupeerden opvangt in de
eerste uren na een incident en dat Salvage
gedupeerden onderbrengt voor de nacht na een
incident. Het onderscheid tussen opvangen en
onderbrengen is in het Protocol van Afspraken
nauwkeurig gedefinieerd. Ook zijn afspraken
beschreven ten aanzien van onder meer de
opvang en het onderbrengen van verminderd
zelfredzamen, de inzet in een CoPI van een
Officier van Dienst Salvage, de inzet van Salvage
bij andere incidenten dan branden of crises,
preventieve evacuaties, de registratie van
gedupeerden, de evaluatie van incidenten, het
alarmeringsprotocol en het plaatsen van
afscheidingen.

Samenspraak
“Het Protocol is in principe wel duidelijk, maar elk
incident is anders en je hebt veel grijze gebieden”,
zegt Rian van Osch. “Soms is het bijvoorbeeld
nodig mensen heel snel ergens onder te
brengen, omdat ze op straat staan. Omdat
Salvagecoördinatoren een aanrijdtijd hebben, is
het dan aan de gemeente om met lokale kennis
alvast naar geschikte opvanglocaties te kijken. In
het algemeen wordt altijd in goed overleg met
Salvage gekeken hoe we de opvang gaan doen,
dus wat de taak van Salvage is en wat wij als

gemeente kunnen doen. Een grotere opvang
wordt altijd in samenspraak gedaan en een wat
kleinere opvang laat ik al heel snel aan Salvage
over. Dat gaat altijd goed, Salvage neemt ons dan
veel werk uit handen.”

Jaarlijks overleg
“Natuurlijk is er altijd verbetering mogelijk”,
vervolgt Rian van Osch. “Ik ben er wel een
voorstander van elkaar op te zoeken en af en toe
met elkaar te overleggen. Dat zal op een ander
niveau best al wel gebeuren, maar een jaarlijks
overleg op regionaal niveau om punten op de i
te zetten, zou ik wel toejuichen. Wij werken
misschien weer net wat anders dan een andere
veiligheidsregio. Het is altijd goed om gezamenlijk na te gaan waar er verbeterpunten zitten.
Wanneer schakelen we Salvage in, wie doet wat
bij een incident, hoe zit het met de aanrijdtijden,
hoe kunnen we in de tussentijd contact met
elkaar hebben enzovoort. Mij is dat allemaal wel
duidelijk, maar nieuwkomers hebben daar
misschien wel vragen bij. Een jaarlijks overleg
tussen de Salvagecoördinatoren en onze
Officieren van Dienst Bevolkingszorg zou daarom
volgens mij een winstpunt zijn.”

“Ik kan mensen helpen,
daar zijn wij voor,
we staan in dienst van
de burgers.”

slachtoffers kunnen inleven. Ik heb wel eens
meegemaakt dat mensen midden in de nacht op
straat werden gezet, in de winter, het was ijskoud.
Dan willen mensen maar één ding en dat is
gerustgesteld worden, snel een kop koffie, met
elkaar erover praten en ergens onderdak hebben.
Dat is gewoon een heel belangrijke en dus ook
een dankbare taak.”

Dankbaar werk
Rian van Osch vindt haar werk als OvDBZ heel
dankbaar werk. “Ik kan mensen helpen”, zegt ze.
“Daar zijn wij voor, we staan in dienst van de
burgers. Natuurlijk moeten we ook kijken naar
vergunningverleningen en dergelijke, maar dat is
altijd achteraf. Eerst gaan we altijd na hoe we
mensen kunnen helpen. Als OvDBZ moet je je in

Uit de Brand - september 2021
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Stichting Salvage: de hele keten! Centralist meldkamer Salvage
Kubra Tercanlioglu

De centralisten van
Salvage hebben
een centrale positie
in de hele keten
De medewerkers van VHD die fulltime de Salvage Alarmcentrale bezetten, hebben
– letterlijk – een centrale positie in de keten van hulpverlening door Salvage. Zij
vormen de schakel tussen de brandweer en Salvage, de schakel tussen Salvage
en de verzekeraars en niet in de laatste plaats de steun en toeverlaat van de
Salvagecoördinatoren. Een gesprek over het werk van deze centralisten met Kubra
Tercanlioglu. Zij werkt nu twee jaar bij VHD, al die tijd voor de Salvage Alarmcentrale.

13

Mobiele unit

Wanneer bij een incident de hulp van Salvage
wordt ingeroepen, gebeurt dit door de meldkamer van de brandweer. Vandaar wordt contact
met de Salvage Alarmcentrale opgenomen.
Bovendien wordt in dertien veiligheidsregio’s
automatisch een Salvagecoördinator
gealarmeerd in het geval vanaf een middelbrand,
een explosie en een brand in een rietgedekt
pand. De centralisten van de brandweer en van
Salvage zijn uiteraard bedreven in het snel en
adequaat uitwisselen van informatie. Zodra
essentiële gegevens als de plaats van het
incident en de aard en de omvang ervan in het
Salvage-systeem PAS zijn vastgelegd – PAS staat
voor Platform Automatisering Salvage – selecteert dit systeem de meest geschikte Salvagecoördinator om bij het desbetreffende incident te
worden ingezet. Criteria daarbij zijn de omvang
van het incident, de ervaring van de coördinator,
de afstand en het aantal al gewerkte uren.
Soms wordt de pikethouder bij Stichting Salvage
geraadpleegd of misschien een andere coördinator een betere keuze is. Kubra Tercanlioglu:
“Wanneer we geen coördinator in de buurt
hebben en de reistijd langer dan gewenst gaat
zijn of als er sprake is van een GRIP-situatie,
overleggen we met het beleidspiket wat we het
beste kunnen doen. Mogelijk kunnen we een
coördinator inzetten die misschien iets minder
ervaring heeft, maar wel sneller ter plaatse kan
zijn. Die afweging maken we dan.”

Zoals aangegeven heeft de centralist van de
Salvage Alarmcentrale onder meer bij grote
incidenten contact met het beleidspiket van
Stichting Salvage. Dat kan op verzoek van de
Salvagecoördinator zijn, wanneer die behoefte
aan ruggespraak heeft, of wanneer de coördinator vragen heeft gesteld die de centralist met het
beleidspiket wil kortsluiten. “Zulke grote
incidenten vragen extra aandacht en zorg”, aldus
Kubra Tercanlioglu, “ook al omdat de overdracht
aan betrokken verzekeraars in principe zo snel
mogelijk moet plaatsvinden. Het spreekt vanzelf
dat de samenwerking tussen de coördinator en
onze centrale dan zo goed mogelijk moet
verlopen.” Ook is er overleg met het beleidspiket
wanneer de coördinator het raadzaam vindt de
mobiele unit van Salvage ter plaatse te laten
komen. Deze unit wordt meestal gebruikt bij een
meerdaagse inzet van Salvage, met meer

“Ik hoorde aan
de trilling in de stem
van de centralist dat
we mogelijk met een
dodelijke afloop te
maken zouden
krijgen.”

Hotelovernachtingen
In het contact met de aldus geselecteerde
Salvagecoördinator bereidt de centralist van de
Salvage Alarmcentrale de coördinator voor op
wat hem of haar te wachten staat. De coördinator
geeft vervolgens de verwachte reistijd op, die aan
de brandweermeldkamer wordt doorgegeven.
Eenmaal ter plaatse gearriveerd laat de coördinator aan de centrale weten wat deze voor hem kan
regelen. Kubra Tercanlioglu: “De inzet van
schadestopbedrijven regelt de coördinator ter
plaatse zelf, maar wij zoeken bijvoorbeeld
hotelruimte voor gedupeerden en regelen
taxiritten daar naartoe. Soms kan dat lastig zijn,
vooral net voor of in het weekend, maar dan
zoeken we een hotel iets verder weg. We komen
er altijd wel uit.” Volgens Kubra Tercanlioglu zijn
verreweg de meeste gedupeerden van een
brand voldoende zelfredzaam in het vinden van
overnachtingsmogelijkheden. “Negen van tien
gedupeerden kunnen bij familie, vrienden of
buren terecht, maar wanneer die mogelijkheid er
niet is, kunnen wij gelukkig de optie van een
hotelovernachting aanbieden.”

coördinatoren. “Wij leggen dan het contact
tussen de coördinator en de stichting voor
overleg over de inzet van de mobiele unit”, legt
Kubra Tercanlioglu uit. “Meestal is het beleidspiket
dan al op de hoogte van wat er gaande is, omdat
wij alles in het systeem bijhouden en de stichting
met ons kan meelezen.”

Melding doornemen
De centralist heeft doorgaans pas weer contact
met de Salvagecoördinator wanneer die zijn
karwei ter plaatse heeft afgerond en in zijn auto
op weg naar huis is. “We nemen dan de hele
melding door”, vertelt Kubra Tercanlioglu. “We
doen eerst een check van het adres van het
incident en bespreken vervolgens de schade: wat
voor pand is het, is het gehuurd of eigendom,
wat is er precies gebeurd, is de oorzaak bekend,
welke schade is er, welke acties zijn er uitgezet
enzovoort. Soms stuurt de coördinator vanuit de
app op zijn mobiel een foto naar ons, zodat wij

ook beeld hebben van wat er is gebeurd en
welke schade er is ontstaan. Wij houden dit alles
bij in ons systeem en uiteindelijk komt het in een
rapportage te staan die we aan de betrokken
verzekeringsmaatschappij overdragen, meteen of
de eerstvolgende werkdag.” Wel moet dan
bekend zijn bij welke maatschappij de gedupeerde(n) verzekerd zijn en dat is niet altijd het
geval. Kubra Tercanlioglu: “Het komt voor dat de
gedupeerde(n) niet thuis zijn of naar het
ziekenhuis zijn gebracht en dat wij achter de
gegevens aan moeten. We proberen dan contact
met de gedupeerde(n) te leggen, telefonisch, per
brief of per e-mail, zodat we de schade alsnog zo
snel mogelijk aan de verzekeraar kunnen
overdragen.” De werkelijke afronding van de
melding vindt pas plaats wanneer een en ander
administratief kan worden afgekaart. Ook
daarvoor worden de centralisten van de Salvage
Alarmcentrale ingezet. Kubra Tercanlioglu:
“Wij doen ook de facturatie van de schadestopbedrijven, de expertisebureaus, de taxi, het hotel
enzovoort. We handelen alles af van wat er na de
melding allemaal is gebeurd.”

Heftig
Vanzelfsprekend is niet alles in het werk van
Kubra Tercanlioglu en haar collega’s even leuk. Ze
vindt het wakkerbellen van de coördinatoren al
lastig, maar dat is dan nog het minste. Meldingen
met letsel of slachtoffers kunnen natuurlijk erg
heftig zijn. Kubra vertelt in dit verband over de
melding van een woningbrand, waarvoor al twee
traumahelikopters waren opgeroepen. “Ik hoorde
aan de trilling in de stem van de centralist dat we
mogelijk met een dodelijke afloop te maken
zouden krijgen. Dat maakt het behoorlijk heftig,
want de mensen van de brandweer zijn vaak heel
nuchter. Maar goed, je neemt de melding aan en
je probeert een goed beeld van de situatie te
krijgen. Vervolgens is het zaak te gaan schakelen.
Ik voel me op zo’n moment wel verantwoordelijk
voor de coördinator die ik op pad ga sturen. Die
moet je in kennis stellen van de situatie ter
plaatse, maar wel zo, dat hij er veilig naartoe kan
rijden, hoe heftig de feiten dan ook zijn.”
Desondanks vindt Kubra Tercanlioglu het werk op
de centrale bijzonder leuk. “We hebben heel veel
afwisseling”, vertelt ze. “Het ene moment ben je
continu in contact met coördinatoren, gedupeerden en meldkamers en het andere moment
mag je je eigen creativiteit inzetten om gegevens
te achterhalen, facturen op te vragen enzovoort.”
Bijzonder vindt ze ook de persoonlijke relaties die
zij met de Salvagecoördinatoren opbouwt. “Als je
elkaar een paar weken niet hebt gesproken, dan
is het: ‘hé, ben jij er weer!’ We zien elkaar nooit in
levenden lijve, maar soms lijkt het wel of we
echte vrienden zijn!”

Uit de Brand - september 2021
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Stichting Salvage: de hele keten! Salvage piketdienst

Het beleidspiket is
er voor bijzondere
vraagstukken
Het kan gebeuren dat de centralist van de Salvage Alarmcentrale of een dienstdoende
Salvagecoördinator met de staf van Stichting Salvage wil overleggen. Deze wens kan zich
in kantooruren voordoen, maar ook – zelfs in 73 procent van de gevallen – ’s avonds, ’s
nachts of in de vroege ochtend. Daarom moet bij toerbeurt een van de stafleden dag en nacht
bereikbaar zijn om met de centralist of de coördinator te kunnen overleggen. In de praktijk
betekent dit, dat vijf medewerkers van Salvage piketdiensten draaien, te weten directeur
Johan van den Berg en de medewerkers Dahlia Hillen, Maud Bruinsma, Geerlof van Loo en
Bertran Hallink. Een gesprek met laatstgenoemde over de ‘ins and outs’ van de piketdiensten.
De vijf genoemde medewerkers hebben eens
in de vijf weken zeven dagen lang een beleidspiketdienst, naast hun normale werkzaamheden.
Tijdens deze zeven dagen kunnen ze dag en
nacht door de Salvage Alarmcentrale worden
gebeld. De centralisten van de alarmcentrale
hebben duidelijke instructies, maar toch zijn er
Salvagemeldingen waarbij overleg met het
beleidspiket noodzakelijk of gewenst is. In een
tabel bij dit artikel zijn de aanleidingen daartoe
in het eerste kwartaal van 2021 weergegeven.

komt, wordt doorgaans het beleidspiket
geraadpleegd”, aldus Bertran Hallink.

“We overwegen de
centralisten van de
Salvage Alarmcentrale
meer verantwoordelijkheid te geven.”

Selectie van de coördinator
Het vaakst wordt met het beleidspiket over de
selectie van de coördinator overlegd. Deze
selectie vindt in eerste instantie plaats door het
systeem van Salvage op grond van een aantal
criteria. Bertran Hallink: “Meestal is daarbij overleg
over de reistijd gewenst, dus wanneer een
gekwalificeerde coördinator niet binnen de
gewenste aanrijdtijd zit. We maken onderscheid
tussen coördinatoren die bij kleine, gemiddelde,
grote en zeer grote incidenten kunnen worden
ingezet. Naar bijvoorbeeld een middelbrand
sturen we een coördinator met meer competenties en ervaring en niet iemand die net de
Salvage-opleiding heeft voltooid. Stel dat het
systeem bij een middelbrand op grond van de

acceptabele aanrijdtijd een coördinator
selecteert die doorgaans alleen kleine incidenten
doet. Dan hebben we daar overleg over en
bekijken we of de geselecteerde coördinator het
desbetreffende incident toch aan zal kunnen.” Het
systeem selecteert de Salvagecoördinator
behalve op grond van zijn of haar kwalificatie en
afstand tot de locatie van het incident, ook naar
aantal gewerkte arbo-uren en gedane opdrachten in de desbetreffende week. “Wanneer de
selectie met een van deze criteria in de knel

Grote incidenten
Evenzo neemt de Salvage Alarmcentrale contact
met het beleidspiket op bij zeer grote incidenten.
Bertran Hallink: “Op GRIP-incidenten moet meer
coördinatie plaatsvinden dan normaal. We willen
dan als beleidspiket graag meekijken welke
coördinatoren beschikbaar zijn en wie we ervoor
kunnen selecteren. Al onze coördinatoren
hebben een goede opleiding gehad, maar een
aantal is als Officier van Dienst Salvage opgeleid.
Zij kennen de crisisorganisatie binnen de
Veiligheidsregio en kunnen namens Salvage de
leiding bij een grootschalig incident voor hun
rekening nemen. Juist zo’n OvD Salvage zetten
we graag voor grootschalige incidenten in.” Bij
grote incidenten met mogelijk een meerdaagse
inzet van Salvage, met meer coördinatoren, kan
ook overleg gewenst zijn over de inzet van de
mobiele unit van Salvage, de MUS. Bertran
Hallink: “Deze mobiele unit biedt een tijdelijke
kantoorruimte, geschikt om op een rustige plek
schade van gedupeerden te registreren en
overleg met brandweer, bevolkingszorg en
andere instanties te hebben. De mobiele unit
werd in het eerste halfjaar van 2021 in totaal vijf
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Meest voorkomende aanleidingen om
het beleidspiket te bellen in het eerste
kwartaal van 2021
1. Coördinatorselectie (reistijd) 58 33,1%

Bertran Hallink

keer ingezet, wat vaker is dan in voorgaande
jaren. De mobiele unit werd bijvoorbeeld onlangs
in ’s Hertogenbosch ingezet. Het betrof toen een
brand in een appartementencomplex waarbij
zestig appartementen werden ontruimd en een
deel van de bewoners elders moest worden
ondergebracht.”

Bijzondere situaties
Ook zijn er regelmatig bijzondere situaties
waarover overleg moet worden gevoerd. Bertran
Hallink: “Denk hierbij aan bijvoorbeeld een
coördinator die onderweg naar een melding met
autopech langs de weg staat of aan een situatie
waarin een gedupeerde met een COVID-besmetting voor de nacht moet worden ondergebracht.
Daarnaast kunnen zich nog afwijkende incidenten voordoen en gevallen waarin Salvage niet
door de brandweer is gealarmeerd, maar
bijvoorbeeld door een gedupeerde. En af en toe
ondervindt de Salvage Alarmcentrale moeilijkheden met PAS, het systeem van Salvage. Ook
dan kan contact met het beleidspiket worden
gezocht.” Tot slot gaat het in een groot deel van

de gevallen waarbij het beleidspiket wordt
geraadpleegd, om overleg met de Salvagecoördinator. Hallink: “Salvagecoördinatoren kunnen
behoefte hebben aan overleg over de juiste
aanpak bij een incident. Soms is het bijvoorbeeld
de vraag of het werk dat van Salvage wordt
gevraagd, mandaatoverschrijdend is. Ook kan het
nodig zijn om de betrokken verzekeraar te
raadplegen. Wanneer bijvoorbeeld een kraan
moet worden ingezet, maakt het nogal uit of de
brandweer die kraan bestelt of de Salvagecoördinator. De vraag is dan of het doel brandblussing
of schadebeperking is. Wanneer de inzet van zo’n
kraan geen schadebeperking is, bijvoorbeeld
omdat er sprake is van een totaalverlies, geven
wij daar geen opdracht voor. Nogal eens wil de
coördinator over zo’n vraagstuk dan even sparren
met ons.” Ook doet zich een bijzondere situatie
voor wanneer de coördinator bij een incident
met asbest betrokken is. Bertran Hallink: “We
zorgen ervoor dat in ons rooster altijd een
asbestspecialist op piket is. Dit is een Salvagecoördinator die kennis en ervaring heeft
met betrekking tot dit soort incidenten.
Erg waardevol!”

Ruggespraak
Over het algemeen kan de stafmedewerker met
piketdienst de vraagstukken die hem of haar
worden voorgelegd heel goed afhandelen. “We
hebben het werk goed genoeg georganiseerd,
met de juiste handelingsperspectieven, om de
juiste afwegingen te maken”, zegt Bertran Hallink.
“Toch kan het vraagstuk zo lastig zijn, dat je graag
ruggespraak met een collega wilt hebben.
Daarom heeft de beleidspiketfunctionaris altijd
een eerste achterwacht, die hij kan bellen voor
overleg. We hebben het zelfs zo geregeld dat er
ook een tweede en een derde achterwacht is.
Bij heel grote vraagstukken, bijvoorbeeld ten
aanzien van grootschalige incidenten, kan altijd
met een aantal beleidspiketfunctionarissen
worden overlegd over de beste aanpak.”

Meer handelingsperspectief
Momenteel wordt onderzocht, naar aanleiding
van analyse en evaluatie, of de Salvage Alarmcentrale meer handelingsperspectief bij

2. Afwijkende melding

21 12.0%

3. Bijzondere melding

21 12,0%

4. Overleg op verzoek

19 10,9%

5. GRIP

18 10,3%

besluitvorming kan worden gegeven. Bertran
Hallink: “We overwegen de centralisten van de
Salvage Alarmcentrale meer verantwoordelijkheid te geven. VHD, waar de Salvage Alarmcentrale is ondergebracht, heeft inmiddels flink wat
ervaring met het werk voor Salvage opgedaan.
Daar kan meer handelingsperspectief bij
meldingen goed bij passen, opdat de beleidspiketfunctionaris meer tijd en ruimte krijgt om
een helicopterview te houden, zeker bij
grootschalige incidenten en in complexe
situaties. We hopen hiermee onder andere de
reistijdgerelateerde meldingen wat te reduceren
en meer ruimte te geven aan coördinatoren die
rechtstreeks met het beleidspiket willen
overleggen. Ook daarbij is vaak een helicopterview met volledige aandacht noodzakelijk en
moeten er acute beslissingen op strategisch
niveau worden genomen.”

Wakker liggen
Een piketweek kan uiteraard een behoorlijke
aanslag betekenen op de nachtrust van de
piketfunctionaris. Wie net over een ernstig
incident is gebeld, valt vaak niet meteen weer in
slaap. “Soms lukt dat inderdaad heel slecht”, zegt
Bertran Hallink. “Je vraagt je dan af hoe het op de
plaats van het incident verder gaat en of je later
misschien nog een keer zal worden gebeld.
Maar dat is de dynamiek van het werk. En er is
natuurlijk een groot verschil met de Salvagecoördinator die om twee uur ’s nachts op pad moet
en de hele nacht moet doorwerken. Maar ik weet
dat al onze coördinatoren dat zonder tegenzin
doen. Niemand hoeft terughoudend te zijn
wanneer er aandacht, actie of advies nodig is.
Ook midden in de nacht komt de Salvagecoördinator heel graag ter plaatse, al of niet terzijde
gestaan door de beleidspiketfunctionaris van
Salvage!”
Uit de Brand - september 2021
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Stichting Salvage: de hele keten! Salvagecoördinator

Aandacht,
actie en advies:
hoe waardevol is dat!
Aandacht, actie en advies: het is de ‘Triple A’ van de Salvagecoördinatoren. Zij hebben aandacht
voor gedupeerden, ondernemen actie om de schade te stoppen en geven advies met betrekking tot
verzekeringskwesties. Momenteel bestaat het korps uit 154 Salvagecoördinatoren, die in hun dagelijkse
werk schade-expert van een expertisebureau of van een verzekeringsmaatschappij zijn. Dag en nacht
staan zij klaar om na een oproep door de Salvage Alarmcentrale meteen te vertrekken richting de
plaats waar zich een incident voltrekt. In deze editie van Uit de brand vertellen twee van hen – een
nieuwkomer en een coördinator van het eerste uur – over hun ervaringen. De nieuwkomer is Mirjam
van Laar, schade-expert bij Hanselman Groep en Salvagecoördinator sinds 2020.

Nadat Mirjam van Laar een keer met een
Salvagecoördinator, een collega van haar, was
opgetrokken, wist ze meteen dat dit werk ook
iets voor haar zou zijn. Ze meldde zich ervoor aan
en werd in 2020 tot de Salvage-opleiding voor
Salvagecoördinatoren toegelaten. “Een heel
interessante cursus”, vertelt ze, “en het werk als
Salvagecoördinator vind ik het mooiste van het
werk dat ik doe. Je bent er ‘in the heat of the
moment’, op het moment dat gedupeerden je
het hardste nodig hebben.” Sinds zij als Salvagecoördinator inzetbaar is, heeft ze al zo’n
dertig oproepen gehad. Ze bestrijkt een groot
deel van het midden van het land, in met name
de provincies Gelderland en Utrecht.

Bewust van brandgevaar
Ten tijde van het interview met Mirjam van Laar
hadden zich nog geen zware zomerstormen en
stortbuien voorgedaan. Zij was tot dan vooral bij
branden ingezet, een enkele kleinere bedrijfsmatige brand, maar voornamelijk keukenbranden in
de avonduren. “Vaak is het een brand die in een
elektrische installatie is ontstaan”, vertelt ze. “Dit
werk maakt je extra bewust van de brandgevaren
in huishoudens!” Grote branden heeft Mirjam van
Laar nog niet meegemaakt, want daar worden
startende coördinatoren niet op ingezet, maar

toch al wel branden waarna gedupeerden niet in
hun woning konden blijven. “Het waren in
principe de relatief kleinere branden, die
niettemin veel impact op de getroffenen
hadden!”

Blanco ernaartoe
Wanneer zij kan worden opgeroepen, heeft ze al
haar materialen en benodigdheden klaarliggen,
maar een echte voorbereiding heeft ze niet
nodig. “Ik zorg dat ik redelijk op scherp sta en aan

“Belangrijk is dat je
mensen rustig
hun verhaal laat doen
en hen aanhoort.”

de telefoon geplakt zit”, vertelt ze. “Verder is het
googelen waar ik precies naartoe moet, m’n jas
aantrekken en gaan. Ik ga er blanco heen, ik zie
het ter plekke wel.” Soms vertelt de centralist van
de Salvage Alarmcentrale haar iets over het
incident, maar doorgaans is dat heel summier.
Eenmaal op de plaats van het incident aangekomen, laat ze zich voorlichten door de
bevelvoerder van de brandweer, soms een
politieagent, om een goed overzicht te krijgen
van wat er precies gaande is. Wanneer het
verantwoord is, gaat ze met de brandweer of de
politie de woning even in, om een eerste indruk
van de schade te krijgen. Is de woning vrijgegeven, dan zoekt ze er een plekje om rustig met
de bewoners te kunnen praten. Soms lukt dat
niet en moet elders ruimte worden gevonden.

Aandacht
Van de drie A’s in haar werk staat aandacht voor
de gedupeerden voorop. “Ik stel me uiteraard
eerst aan de gedupeerden voor, vertel waarvoor
ik kom en ga dan met mensen in gesprek over
hoe nu verder. Mensen zijn altijd heel blij dat je er
bent, dat er iemand is die hen op weg kan
helpen. Vaak weten ze echt niet wat te doen en
waarderen ze het heel erg dat er iemand is die
zich om hen bekommert. Belangrijk is dat je
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mensen rustig hun verhaal laat doen en hen
aanhoort. Wat is er gebeurd? Hoe is de brand
ontstaan? Zo laat ik hen enigszins van de schrik
bekomen en laat ik hun verhaal landen, want
soms hebben mensen nog niet eens een goed
besef van wat er is gebeurd. Het allerbelangrijkste
in mijn beleving is dat je er echt voor de
gedupeerden bent.” Dit betekent ook dat er,
indien nodig, voor wordt gezorgd dat de
gedupeerden elders kunnen worden ondergebracht. Mirjam van Laar: “Veel mensen zijn wel in
staat om dat zelf te regelen, maar vaak wordt dat
van ons verwacht. Dat gaat dan heel gemakkelijk
via de Salvage Alarmcentrale. De centralisten
daar zijn echt supergoed en denken heel goed
mee over wat wel en niet haalbaar is.”

Actie
“Daarna ga je omschakelen naar het praktische
stuk”, vervolgt ze. “Belangrijk is om het aan te
geven wat er direct moet worden gedaan om te
voorkomen dat er nog meer schade ontstaat of
dat de schade verergert. Om dat te realiseren,
moet je dan vaak ’s avonds laat nog of in het
weekend, een schadestopbedrijf laten komen.
Daarbij loop ik eigenlijk nooit tegen problemen
aan. Soms duurt het ’s nachts wat langer, maar
dat maakt niet uit. Het is logisch, want je belt die
mensen ook uit hun bed. Ik wacht altijd tot ze er
zijn, om even kort door te nemen wat ik vind dat
er moet gebeuren.”

Advies
Terwijl op het schadestopbedrijf wordt gewacht,
bereidt de Salvagecoördinator de gedupeerden
voor op wat er de komende uren of dagen gaat
gebeuren voor de schadeafwikkeling. “Ook dat
weten de mensen heel erg te waarderen”, vertelt
Mirjam van Laar. “Ik vertel hun dat ze door de
verzekeraar kunnen worden benaderd en dat die
een expert kan inschakelen. Zo geef ik aan welke
stappen uiteindelijk moeten worden genomen
om de schade verder verholpen te krijgen. Veel
mensen hebben vaak geen idee van de aanpak,
soms weten ze niet eens bij welke maatschappij
ze verzekerd zijn.”

Afronding
Wanneer zij met het schadestopbedrijf een
rondje heeft gemaakt en heeft kortgesloten wat
er moet gebeuren – “Ik wil altijd zeker weten dat
de mensen van het schadestopbedrijf niet de
gedupeerden nog met allerlei vragen of
onduidelijkheden gaan benaderen” – kan ze haar
deel van het werk afronden. “Zodra ik in de auto
zit, bel ik de meldkamer van Salvage en geef ik de
belangrijkste punten door”, vertelt Mirjam. “De
desbetreffende centralist zet dan alles in het
systeem. Nadat ik ben thuisgekomen, rond ik het
dossier gelijk af. Dan schrijf ik het direct helemaal

Mirjam van Laar

uit en verstuur ik alles. Vaak zit ik dan toch nog vol
adrenaline en slapen lukt me dan niet. In principe
is het daarna klaar voor mij.”

Ernstigere incidenten
Het is denkbaar dat ze na verloop van tijd ook bij
ernstigere incidenten wordt ingezet dan ze tot
nu toe heeft meegemaakt. Dat kunnen dan ook
incidenten met slachtoffers zijn. Ziet zij daar niet
tegenop? “Dat vind ik een lastige”, zegt ze. “Ik denk
niet dat ik me nu een voorstelling kan maken van
de impact daarvan. Ik heb wel meegemaakt dat
mensen naar het ziekenhuis werden gebracht,
omdat ze rook en hitte hadden ingeademd, en
dat een van hen in een coma was geraakt.
Natuurlijk doet dat iets met je. Er zal een moment
komen dat ik ook met dodelijke slachtoffers te
maken krijg. Belangrijk is het dan om goed van

me af te kunnen praten, met mensen van de
meldkamer, collega’s en thuis. En dan denk ik dat
ik de knop wel redelijk kan omzetten. Maar
nogmaals, het is moeilijk om me daar nu al een
voorstelling van te maken.”

Waardevol
“Het werk voor Salvage is absoluut een waardevolle toevoeging aan mijn werk als schadeexpert”, zegt Mirjam van Laar tot slot. “Mensen
waarderen het heel erg wat we doen. Die reactie
krijg ik ook van mensen, dat ze het fijn vonden
dat er gewoon iemand was die zich om hen
bekommerde. En het is fijn om dat dan terug te
horen. Hun dankbaarheid blijkt ook uit de
enquêtes die mensen invullen. Het is mooi om
terug te lezen hoe mensen onze hulp hebben
ervaren.”
Uit de Brand - september 2021
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Sion Blokland

De fijn afgestemde
antenne
van de ervaren
Salvagecoördinator
Niet lang nadat het toen nog experimentele Salvage activiteiten ging ontplooien buiten de grenzen van
proeftuin Eindhoven, trad Sion Blokland toe tot het korps van Salvagecoördinatoren. Hij bekleedt deze
functie nu meer dan dertig jaar en kreeg daarom in 2019 het Salvage-insigne opgespeld. Sion Blokland,
schade-expert bij de Elberg Groep, heeft in de loop van de jaren in zijn werk als Salvagecoördinator veel
zien veranderen. Werd Salvage in de beginjaren nog wel eens als een vooruitgeschoven post van een
klussenbedrijf gezien, nu beschouwen professionals haar als een volwassen partij in de hulpverlening.
Wat al die jaren hetzelfde bleef, is de appreciatie door gedupeerden. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat
mensen het werk van Salvage niet waardeerden”, aldus Sion Blokland.
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“Het verschil tussen
verwachtingen en
mogelijkheden
schuurt wel eens.”

Sion Blokland werkte in de jaren tachtig voor
een expertisebedrijf in Arnhem en had de regio
rond die stad ook als Salvagecoördinator onder
zijn hoede. “Ik kwam veel in Arnhem-Zuid”, vertelt
hij. “Daar waren in die tijd nogal eens ongeregeldheden en brandstichtingen. Salvage moest toen
echt nog een plekje in de hulpverlening zien te
vinden en onze toegevoegde waarde bewijzen
voor gedupeerden, verzekeraars en overige
belanghebbenden. Ik kan me goed herinneren
dat de brandweer ons erbij riep als een soort
klusjesbedrijf, om te regelen dat de boel werd
dichtgetimmerd. Maar dat veranderde al snel. In
de jaren erop werd Salvage snel volwassen en
konden we steeds beter voldoen aan de
doelstellingen waarvoor Stichting Salvage in
het leven was geroepen.”

Recht op hulp
Wanneer Sion Blokland het verleden met de
tegenwoordige tijd vergelijkt, ziet hij grote
verschillen. “Wie vroeger een schade had, vond
dat hij pech had gehad. Wie nu een schade heeft,
zoekt een schuldige en mogelijkheden om de
schade te verhalen”, zo zegt hij. Hij ervaart ook dat
hulp tegenwoordig een vanzelfsprekendheid is
en dat men zelfs recht op hulp denkt te hebben.
“Dat is een wezenlijk andere houding dan
wanneer iemand hulp wordt aangeboden die hij
niet verwacht. Het hoort, denk ik, bij de
veranderingen in de maatschappij. Mensen
willen bij wijze van spreken na een brand om vijf
uur in de nacht van zondag op maandag dat er
alsnog een hotel wordt geregeld. Dan geef ik aan
dat om negen uur het kantoor van de verzekeraar
weer opengaat en dat die het verder oppakt, ook
wanneer tijdelijke huisvesting voor de dagen
erna noodzakelijk is. Dat verschil tussen
verwachtingen en mogelijkheden schuurt wel
eens, vind ik.”

Support van Salvage
Een en ander betekent niet dat de inzet van
Salvage niet wordt gewaardeerd. Sion Blokland
bemerkt zelfs dat aan Salvage een zekere
autoriteit wordt ontleend. Hij vertelt: “Onlangs
kwam ik op een locatie waar de blusgasten
allemaal vijftigplussers waren. Die hadden hun
sporen allang verdiend en hadden in de loop van
de jaren een bak met ervaring opgedaan. Maar
de Officier van Dienst was veel jonger, had net
zijn papieren gehaald en miste duidelijk die
ervaring. Hij zocht zijn support bij mij als
Salvagecoördinator. Op zo’n moment ben je met
al je ervaring ook een steun voor de minder
ervaren collega’s in de keten. We helpen de
gedupeerden, maar ook elkaar!”

Zo werkt het spel
Zo ook kwam Blokland enige tijd geleden op een
locatie toen nog niet helemaal duidelijk was wie
om zijn inzet had gevraagd. “Meestal is dat de
OvD van de brandweer”, vertelt hij, “maar het kan
ook de OvD Bevolkingszorg of de politie zijn. Dat
moet je wel even weten, want bij hem of haar
moet je je melden. De OvD van de brandweer liet
merken dat ik van hem niet had hoeven komen.
Hij vertelde me dat in feite alles al was geregeld
en dat de expert al onderweg was. Het bleek
toen dat de functionaris van de gemeente
Salvage had gealarmeerd. Die was net nieuw in
die functie, had het dossier in behandeling
gekregen en wist niet hoe alles precies werkte.

“We zeiden verder
geen woord en
hadden daarmee
eigenlijk een heel
gesprek.”

Dus meldde ik me keurig bij deze functionaris,
hoorde aan wat de nood was en die nood was
vlot met elkaar opgelost. Zo had deze man zijn
support en kon hij in zijn rapport schrijven dat hij
overleg met Salvage had gehad. Dan deel je de
verantwoordelijkheid. Zo werkt het spel van
samenwerken.”

Schouderfunctie voor de OvD
Zelfs als het om de schouderfunctie gaat, lopen
de zaken soms anders dan oorspronkelijk
bedoeld. Sion Blokland: “We hadden een fikse
brand gehad, in een binnenstad met historische
houten panden. Er was een forse panieksituatie
geweest. Op een gegeven moment zag ik de
OvD van de brandweer achter wat containers
staan en ik besloot naar hem toe te gaan. Hij
stond daar even apart om de situatie te overzien.
Hij zag dat ik naar hem toe kwam en we gingen
samen op een hekje zitten. We zeiden verder
geen woord en hadden daarmee eigenlijk een
heel gesprek. Na een paar minuten gaf hij me
een klop op mijn schouder en stelde voor maar
weer aan het werk te gaan. Zo kun je dus als
coördinator bij wijze van spreken ook een
schouderfunctie voor de OvD hebben.”

Bijzonder werk
Sion Blokland werkt in principe in postcodegebied 3925, “maar als het nodig is, ga ik ook naar
Rotterdam of Enschede als daar collega-coördinatoren bezig en niet beschikbaar zijn. En we
hebben sinds een paar jaar ook een scheiding
van disciplines, dus tussen ervaren en minder
ervaren experts die als coördinator optreden.
Ik constateer wel, moet ik zeggen, dat ik in
toenemende mate verder weg moet dan mijn
eigen werkgebied.” Die diensten ver buiten zijn
postcodegebied zitten hem niet in de weg. In de
weken dat hij dienst heeft, probeert hij de
afspraken die hij als schade-expert maakt, daar
enigszins op af te stemmen. “Het expertisevak is
natuurlijk vrij onplanbaar, in één keer kan zomaar
een incident ontstaan. Zo nodig vangt mijn
collega het dan op en dat doen we zo over en
weer. Dat werkt heel fijn.”
“Het is bijzonder werk en ik doe het graag”, aldus
Sion Blokland tot slot.
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“Het zit in ons bloed
en DNA om mensen
snel te helpen”
Wanneer Salvagecoördinatoren dat nodig achten, kunnen zij na een incident voor tal van
werkzaamheden een schadestopbedrijf inschakelen. Zo’n bedrijf kan ervoor zorgen dat de
ontstane schade niet verergert en dat er geen nieuwe schade ontstaat. De bedrijven waarmee
Stichting Salvage samenwerkt, zijn geselecteerd op gebleken kwaliteitsprestatie-indicatoren.
Deze hebben te maken met bepaalde kwaliteitscriteria, de opkomsttijd, het klantcontact,
de uitvoering van de opdracht, de correctheid van de facturatie, eventuele klachten en de
prijsstelling, in combinatie met de plaats van de calamiteit en de aard ervan (bedrijfsmatig
of particulier). Op basis van dit alles selecteert het automatiseringssysteem van Salvage het
meest geschikte schadestopbedrijf in een gegeven situatie.
Mitchell Schoehuijs werkt sinds het najaar van
2020 bij MSR, Meyer Specialistische Reiniging. Dit
in Heerhugowaard gevestigde bedrijf werkt
voornamelijk in de provincie Noord-Holland. Het
is gespecialiseerd in schoonmaakonderhoud,
maar als Salvage-erkend bedrijf biedt het
daarnaast het hele pakket aan diensten waaraan
na een brand- of waterschade behoefte kan zijn.
Daarbij gaat het om het reinigen van inboedels
en opstallen, het afvoeren van verbrande resten,
het reconditioneren van elektronica, het plaatsen
van drogers en stankverdrijvers, opslag van
inboedels, aanneemwerkzaamheden zoals
panden dichttimmeren enzovoort. “Het meeste
wat ik tot nu toe ben tegengekomen, zijn
waterschades”, vertelt Mitchell Schoehuijs. “Door
bluswater, regenwater of leidingwater, het ligt er
maar aan. En ik heb een paar keer meegewerkt
aan een globale reiniging van een woning na een
brand.”

Rondom Kerstmis
Mitchell Schoehuijs

“Mijn grootste klus was in een woning waar een
van de slaapkamers helemaal uitgebrand was”,
vertelt Schoehuijs. “Hier hoefden we niets af te
timmeren, omdat er geen ramen waren
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gebarsten, maar wel moesten we de rest van de
woning globaal reinigen. Dit houdt in dat we de
roetresten die op het tapijt waren neergeslagen,
moesten weghalen en dat we alle horizontale
oppervlakken moesten afnemen. Het resultaat is
dan dat de geur voor een groot deel eruit is en
dat de mensen weer een beetje een omgeving
hebben waar ze in ieder geval kunnen zitten. Het
was rondom Kerstmis, dus het had nogal een
impact, omdat ze toch van plan waren met een
klein deel van de familie kerst thuis te vieren. We
zijn er met vier man naartoe gegaan en zijn daar
anderhalf à twee uur bezig geweest.” Mitchell
Schoehuijs legt uit dat het grondige schoonmaakwerk, met tapijtreinigers bijvoorbeeld en
door gordijnen en vitrages te laten stomen,
doorgaans niet het werk in opdracht van Salvage
is. “Dat doet de ploeg die erna komt, in opdracht
van de verzekeraar. Voor Salvage doen wij de
eerste ingreep, zodat mensen in ieder geval weer
een beetje geholpen zijn.”

“Iedereen kan vanuit
huis direct naar
de schadelocatie
vertrekken, zodat hij
binnen een uur op
de locatie is.”

Contact met gedupeerden
In zijn werk voor MSR heeft Mitchell Schoehuijs
ook contact met gedupeerden. “Het verschilt per
klus”, licht hij toe. “Mensen die brand hebben
gehad, willen vaak wanneer het veilig genoeg is,
naar binnen om te kijken wat er nog over is van
hun inboedel. Deze gedupeerden zijn vaak heel
gestrest. Maar bij bijvoorbeeld waterschades zijn
de mensen die ik tegenkom meestal vrij relaxed.
Wel willen ze allemaal graag weten hoelang ons
werk gaat duren en wat er bijvoorbeeld gebeurt
met de inboedel die we meenemen om te laten
drogen of te reconditioneren.” Maar wie het ook
zijn, dankbaar zijn ze meestal allemaal, zegt
Mitchell Schoehuijs. “Wanneer we met ons werk
klaar zijn en voordat we weggaan, maken we
meestal nog even een praatje. Dan herhalen we
wat de vervolgstappen zijn en proberen we de
mensen zo nog wat meer gerust te stellen.”

Polygon
Ook Polygon is een Salvage-erkende specialist in
herstel na water- en brandschade. Deze in
Alphen aan den Rijn gevestigde onderneming,
met dertien vestigingen in heel Nederland, komt
voort uit het productiebedrijf Munters, producent
van drogers en luchtbehandelingsapparatuur. In
2010 werd de serviceorganisatie van Munters
verzelfstandigd en de naam Polygon gegeven.
Mathijn Cazemier is als regiomanager Noord
verantwoordelijk voor de vestigingen in
Groningen en Sneek. “Een schadestop creëren na
brand of wateroverlast is het belangrijkste wat wij
voor Salvage doen”, zegt hij. “Dat gaat van het
reinigen van woningen en bedrijfspanden tot het
dichttimmeren van ramen en van het afdichten
van daken tot het verwijderen van bluswater en
het plaatsen van ontgeurders. We doen ook
bedrijfsmatige schades en dan komen er
HCL-metingen bij. HCL komt vrij bij het verbranden van pvc’s en kan voor extra roestvorming zorgen op metalen oppervlakken en
machines. Treffen we HCL aan, dan weten we dat
we ook daar gerichte actie op moeten ondernemen.”

Om bij de club te horen
Polygon ondergaat net als de overige Salvageerkende schadestop- en reconditioneringsbedrijven jaarlijks een audit om na te gaan of nog
aan alle door Salvage gestelde kwaliteitseisen
wordt voldaan. Voor Mathijn Cazemier, die de
audit doorgaans zelf begeleidt, levert dat nooit
problemen op. “We wisten dat we daaraan
moesten voldoen om bij de club te horen. Dat
lukte de eerste keer en dat gaat elk jaar prima.”
De kwaliteitseisen betreffen niet alleen het
personeel, maar ook de materialen en gereedschappen die men gebruikt. Cazemier: “We
beschikken over compleet ingerichte bussen en
als het nodig is, omdat de calamiteit groter is,
hebben we op elke vestiging een aanhanger
staan en meer materiaal liggen. In principe heeft
elke medewerker die bij ons 24/7-dienst heeft,

Mathijn Cazemier

een compleet ingerichte bus bij zich. Iedereen
kan vanuit huis direct naar de schadelocatie
vertrekken, zodat hij binnen een uur op de
locatie is. Bij ons is het een beetje de sport om
daar altijd aan te voldoen.”

Contactuele eigenschappen
Ook het contact met de gedupeerden is een item
in de kwaliteitsbeoordeling van Salvage-erkende
bedrijven. “Absoluut”, zegt Mathijn Cazemier.
“We moeten zorgen snel ter plaatse te zijn en de
noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren, maar
een goede omgang met de gedupeerden is even
belangrijk. We zien er daarom op toe dat onze
mensen goed kunnen communiceren en
gedupeerden gerust kunnen stellen, maar ook
goed kunnen uitleggen welke werkzaamheden
ze gaan uitvoeren om de situatie weer stabiel te
krijgen.” Dit is overigens niet altijd even gemakkelijk. “We treffen vaak mensen die heel geëmotioneerd zijn, particulieren, maar ook ondernemers
die schade aan hun bedrijf hebben. Uiteraard
moeten we ook met hen goed kunnen omgaan.”
De medewerkers van Polygon moeten dus goede
contactuele eigenschappen hebben, richting
gedupeerden, maar ook richting collega’s.
Cazemier: “We denken altijd aan de veiligheid van
onze medewerkers. Daarom gaan we altijd met
twee personen ter plaatse. Dat maakt het
makkelijker ervoor te zorgen dat niemand in een
onveilige situatie belandt.”
Volgens Mathijn Cazemier past het werk voor
Stichting Salvage helemaal bij Polygon. Hij zegt:
“Het zit in ons bloed en in ons DNA om mensen
snel te helpen. En daar hoort het werk voor
Salvage zeker bij!”
Uit de Brand - september 2021
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“ Gedupeerden
moeten zich bij
ons op hun
gemak voelen”
Maghfour Belaataf en Bram van Weenen werken bij ACI-Groep. Dit bedrijf, dat onlangs
door Polygon werd overgenomen, is gespecialiseerd in reconditionering, schadeherstel,
sloop, bouw, reiniging, desinfectie, verhuizingen, lekdetectie en brandpreventie. Het
heeft een hoofdkantoor in Tiel en nevenvestigingen in Arnhem/Nijmegen, Dordrecht
en Rotterdam. Maghfour Belaataf werkt nu bijna vier jaar bij ACI en was eerder als
beveiliger werkzaam. Bram van Weenen werkt zes jaar bij ACI en deed gedurende elf
jaar daarvoor hetzelfde werk bij vergelijkbare bedrijven. Beiden zijn projectleider.
Een gesprek met hen over hun werkzaamheden voor Stichting Salvage.

Bij grote klussen sturen Maghfour Belaataf en
Bram van Weenen als projectleiders een groep
van circa vijf mensen aan en bij kleinere
projecten zijn zij meewerkend voorman. Ze zijn
bij ACI opgeleid om alle voorkomende
werkzaamheden aan te kunnen, van bouw tot
sloop en van waterschadesanering tot brandpreventie. “We zijn één team, hebben allemaal
dezelfde opleiding gehad en weten allemaal wat
de klant van ons verwacht”, zegt Maghfour
Belaataf. “Wij hebben natuurlijk onze eigen
karakters en we zijn verschillende mensen, maar
hebben bij ACI wel allemaal hetzelfde doel,
namelijk onze klanten goed helpen en ons werk
goed doen.”

Materialenbus
Wanneer Belaataf en Van Weenen een week lang
Salvagedienst hebben, zorgen ze ervoor daar dag
en nacht goed op voorbereid te zijn. Ze hebben
die week hun telefoon altijd bij de hand en
maken zo weinig mogelijk privéafspraken. Even

belangrijk is het, een goed uitgeruste materialenbus voor de deur te hebben staan. Daarnaast kan
dan nog de Salvage-unit worden ingezet, dus de
bus die met materialen en gereedschappen is
geladen conform de richtlijnen daarvoor van
Stichting Salvage. Bram van Weenen: “Ik ga gelijk
vanuit huis naar de plaats van het incident. Soms
vraag ik daarnaast een collega naar de zaak te
rijden om de Salvage-unit of een aanhanger op
te halen, maar zelf beschik ik altijd over een
kleinere bus met materialen om direct eerste
hulp te kunnen bieden. Ik heb bijvoorbeeld
standaard vier afschotplaten in mijn auto. Krijg ik
te horen dat we naar een restaurant moeten waar
alle ruiten zijn gesneuveld, dan bel ik gelijk de
collega die ook dienst heeft en die dan met de
Salvage-unit moet komen. Daar staan achttien
afschotplaten in.”

Gedupeerden geruststellen
Maghfour Belaataf vindt het werk voor Stichting
Salvage machtig mooi. “Je bent namens het

bedrijf de eerste die de mensen zien”, zegt hij. “Je
komt ter plaatse, je stelt je voor en vervolgens is
het erg belangrijk de mensen gerust te stellen. Ze
moeten zich geen zorgen maken dat de schade
bijvoorbeeld nog kan verergeren. Ik vertel de
mensen daarom wat ik ga doen, hoelang het
gaat duren en dat de mensen daarna weer veilig
hun huis in kunnen. Mensen zijn vaak ook
bezorgd over hoe wij met hun spullen omgaan.
Wij zijn daarom extra voorzichtig met de spullen
die gered kunnen worden, we kijken heel goed
uit waar we die neerzetten en hoe we die
neerzetten, omdat we weten dat gedupeerden
daar heel erg op letten. We willen ons werk zo
doen, dat gedupeerden zich bij ons op hun
gemak voelen.”

Goed informeren
“Zodra ik in de auto zit en het adres heb ingetikt,
bel ik de klant om door te geven hoe lang mijn
reistijd is”, zegt Bram van Weenen. “Na een brand,
na een heftige emotie, lijkt iedere minuut een uur
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Gedisciplineerd en secuur
Maghfour Belaataf en Bram van Weenen hebben
soms ook nog in een later stadium contact met
de gedupeerden, bijvoorbeeld om inboedel die is
meegenomen om te worden schoongemaakt,
weer terug te brengen of omdat ook de
verzekeraar ACI voor bepaalde werkzaamheden
inzet. “De gedupeerden zijn ons altijd dankbaar”,
aldus Maghfour Belaataf. “Ze vertellen ons ook dat
ze blij met ons zijn en met de manier waarop wij
ons werk doen. Wanneer we klaar zijn met ons
werk, gaan we niet meteen weg, maar vertellen
we de gedupeerden wat we hebben gedaan,
laten dat ook zien en we vertellen ook wat het
vervolg kan zijn. Natuurlijk hoop je altijd dat wij
ook het vervolg mogen doen, maar ik ben ervan
overtuigd dat elke organisatie die hetzelfde werk
doet als ACI, altijd voor de gedupeerden
klaarstaat. Het maakt niet uit of dat bedrijf a of
bedrijf b is, ik geloof zeker dat het gedisciplineerd
gebeurt en dat er secuur met de belangen van
de gedupeerden wordt omgegaan. Want was dat
niet het geval, dan zou dat geen door Salvage
erkend bedrijf zijn.”

“Als ik drie stankbestrijdingsapparaten
mag neerzetten, dan
zet ik er drie neer
en niet vier.”

te duren, maar de klant weet dan in ieder geval
dat ik onderweg ben. Plus: ik hoor aan de
telefoon negen van de tien keer wat de emotie
van de gedupeerde is. Dan kan ik al aanvoelen
dat ik eerst de tijd moet nemen om de mensen te
kalmeren, voordat ik met mijn werk kan
beginnen. Dat pik je allemaal op met het eerste
telefoontje. Als de klant niet bereikbaar is, dan
geef ik natuurlijk altijd aan de Salvagecoördinator
door hoeveel reistijd ik nodig heb. In onze regio,
Rotterdam-Dordrecht, is Wim den Ouden vaak de
Salvagecoördinator. Hem kan ik meteen noemen,

omdat ik hem al heel wat jaren heb meegemaakt.
Wanneer ik op de plaats van het incident
aankom, meld ik me altijd direct bij de Salvagecoördinator en lopen we een rondje om een en
ander af te stemmen.”

Precieze afstemming
“Het is altijd belangrijk dat we goed met de
Salvagecoördinator afstemmen wat er wel en
niet moet worden gedaan”, vervolgt Bram van
Weenen. “Hebben we de opdracht van een
verzekeraar, dan hebben we wat meer vrijheid en
mogen we gelijk doorpakken. Maar is het een
opdracht van Salvage, dan houden we ons
precies aan de opdracht. Met de Salvagecoördinator op de locatie stemmen we dan precies af
wat er moet worden afgeschot of dichtgezet en
wat er nog meer moet worden gedaan. Want het
zijn natuurlijk wel allemaal kosten die moeten
worden betaald. Vaak leg ik het ook aan de
gedupeerden uit, dat het werk waar ik opdracht
voor heb, allemaal netjes wordt vergoed. Maar als
ik wat extra’s zou doen waarvoor de Salvagecoördinator geen duidelijke opdracht heeft gegeven,
dan gaat Stichting Salvage dat ook niet
vergoeden. We houden ons daarom strak aan de
regels. Als ik drie stankbestrijdingsapparaten mag
neerzetten, dan zet ik er drie neer en niet vier.”

Maghfour Belaataf

Bram van Weenen
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Stichting Salvage: de hele keten! Schade-expert

Ralph Derksen

Salvage legt een
basis voor het
werk van de
schade-expert
Net na het weekend in juli waarin Salvagecoördinatoren vanwege storm- en waterschade door
noodweer 114 keer moesten uitrukken, stond het interview gepland met Ralph Derksen, schadeexpert NIVRE-re bij Aegon Schadeverzekering. Diverse schades waarbij Salvagecoördinatoren tijdens
het weekend voor aandacht, actie en advies hadden gezorgd, waren daarna op maandagochtend op
zijn bordje komen te liggen. Met name in zijn regio, de Randstad en de provincie Utrecht, waren de
weersomstandigheden extreem slecht geweest. Voor verzekeraars waren het uren van ‘ontzettende
chaos’, “maar het is wat het is, het hoort erbij”, aldus Ralph Derksen.
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Ralph Derksen werkt nu bijna zes jaar als
schade-expert bij Aegon, nadat hij eerder onder
meer seniorschadebehandelaar bij deze
maatschappij was. Het expertisevak leek hem
meer divers dan de schadebehandeling, met een
meer verantwoordelijk takenpakket. De schades
die hij moet taxeren, worden hem aangereikt
door de secretaresses van zijn afdeling. Die
schades kunnen daar gemeld zijn door collega’s
van de binnendienst, door bedrijven uit het eigen
herstelnetwerk van Aegon en ook door de
Salvage Alarmcentrale. Wanneer een Salvagecoördinator te horen krijgt waar een schade
verzekerd is, geeft hij dat door aan de alarmcentrale. Soms moet de alarmcentrale dat zelf
uitzoeken, bijvoorbeeld wanneer de coördinator
geen gedupeerden heeft kunnen spreken. Zodra
bekend is dat het een bij Aegon verzekerde
schade is en dit gegeven naar Aegon is doorgemeld, wordt daar een schadebehandelaar op
het dossier gezet, evenals, indien de schade
daarvoor in aanmerking komt, een herstelbedrijf
en een schade-expert.

Niet achter het bureau
“Als schade-expert kunnen we om verschillende
redenen worden ingezet”, zegt Ralph Derksen.
“Om te beginnen is dat aan het schadebedrag
gekoppeld, we hanteren een harde grens qua
financiële impact. Het gaat dan om een eerste
globale, voorzichtige inschatting van die impact
door de klant of door een hersteller. Is na een
brand de halve inboedel zwart, dan weet je al dat
de schade boven die grens uit komt. In het
algemeen komen Salvagemeldingen eigenlijk
altijd wel boven die grens uit. Ook kan er van een
bepaalde complexiteit sprake zijn waardoor het
nodig is om naar een schade te gaan kijken,
terwijl die wellicht onder de expertisegrens ligt.
Dit is bijvoorbeeld zo wanneer er verhaalsmogelijkheden in kaart moeten worden gebracht
of wanneer de gedupeerden niet goed Nederlands spreken en extra begeleiding nodig
hebben. Wanneer de schade niet van achter het
bureau is te beoordelen, moet er toch echt even
iemand naartoe.”

Behoefte aan duidelijkheid
Wanneer Ralph Derksen opdracht krijgt een
schade te taxeren die via de Salvage Alarmcentrale is binnengekomen, wordt hem de e-mail
van de centralist van Salvage doorgestuurd.
Hierin is vermeld wie de benadeelde is, wat er is
gebeurd, waaruit de schade bestaat en of die
schade minimaal, beperkt of ernstig is. “Dan bel ik
de mensen gelijk op om een afspraak te maken”,

“Vaak zit de emotie
in het verlies van
dierbare zaken die geen
financiële waarde maar
wel emotionele waarde
hebben.”

vertelt hij. “Soms bel ik ook de Salvagecoördinator
nog even, om te horen wat zijn ervaringen zijn
geweest. De hulp van Salvage vervalt in de regel
de eerste werkdag na de calamiteit. Zodra ik bij
de gedupeerden aankom, kan het dus nog nodig
zijn om ook voor de tijd erna bijvoorbeeld een
reconditioneringsbedrijf in te schakelen of
onderdak voor de gedupeerden te regelen.
Bovendien nemen we met hen het hele traject
door voor wat betreft de afwikkeling van de
schade. Uiteraard, heel belangrijk, proberen we
de mensen in ieder geval op hun gemak te
stellen. Mensen hebben primair behoefte aan
duidelijkheid en willen weten waar ze aan toe
zijn.”

praktijk levert dat weinig tot geen problemen op.
En mensen hebben natuurlijk altijd het recht om
een contra-expert te benoemen.”

Emotionele waarde
In dit hele proces doen zich eigenlijk alleen
moeilijkheden voor wanneer emoties hoog
opspelen. “En vaak is dat heel begrijpelijk”, zegt
Ralph Derksen. ‘Daarom is het nodig om mensen
eerst goed aan te horen, goed te luisteren, in de
emotie mee te veren en begrip te tonen. Het
lastigste is wel, denk ik, om vanuit de emotie naar
het zakelijke over te gaan. Doe je dat niet, dan
help je de mensen niet, want uiteindelijk gaat het
erom dat je de schade voor de mensen regelt. Bij
de ene klant gaat die overgang gemakkelijker
dan bij de andere. Wat dat betreft kom je van
alles tegen, van compleet nuchter tot maandenlang emotioneel.” Vaak zit de emotie in het verlies
van dierbare zaken die geen financiële waarde
vertegenwoordigen, maar wel emotionele
waarde hebben. Een schade-expert kan daar
begrip voor hebben, maar het verlies niet alsnog
compenseren. “We kunnen zo veel mogelijk
empathie tonen en ervoor zorgen, want daar
hebben we wel invloed op, dat alles zo vlekkeloos mogelijk voor de klant verloopt. En daar
werken we hard voor.”

Vaststelling van de schade

Absoluut een meerwaarde

In dat beginstadium van de schadeafwikkeling
valt natuurlijk nog weinig te zeggen over de
totale schadelast. Eerst moet bijvoorbeeld nog
worden beoordeeld wat als verloren moet
worden beschouwd en wat daarentegen nog
kan worden schoongemaakt of gereconditioneerd. De rekening daarvan gaat naar Aegon en
de lijst van voorwerpen die niet konden worden
gered, wordt met de klant besproken. Aan de
hand van de aankoopprijs en de ouderdom
wordt daar dan de waarde van vastgesteld.
Andere schadecomponenten zijn natuurlijk nog
eventueel schilderwerk, bouwkundig herstel,
verblijfskosten van de gedupeerden enzovoort.
“Bij een total loss heb je twee situaties”, aldus
Ralph Derksen, “een waarbij de inboedel nog wel
zichtbaar is, maar niet kan worden schoongemaakt, en een waarbij er weinig tot niets meer
herkenbaar is. In dit laatste geval ga ik samen met
de verzekerden een lijst opstellen van wat er
heeft gestaan. Geeft iemand dan een bank van
tienduizend euro op die nooit in het kleine
appartementje kan hebben gepast, dan heb je
natuurlijk een ander gesprek dan wanneer je
merkt dat iemand alles gewoon naar waarheid
opgeeft. Je komt er bijna altijd wel uit, in de

Voor de schade-expert is geen enkele zaak gelijk
aan een andere. De ene zaak is in enkele minuten
bekeken, de andere kan zich maandenlang of
zelfs jaren voortslepen. Uiteindelijk gaat het erom
alle schadecomponenten bij elkaar op te tellen
en het totaalbedrag aan de schadebehandelaar
door te geven. Tussentijds kunnen natuurlijk
voorschotten worden aangevraagd, om
gedupeerden in staat te stellen hun leven voort
te zetten. Voor dit alles heeft dan Salvage in de
eerste uren na de calamiteit een basis gelegd.
“Veel complimenten voor de aanpak van de
Salvagecoördinatoren”, zegt Ralph Derksen tot
slot. “Zij staan er als allereersten na de brandweer.
Het is hun taak ervoor te zorgen dat de belangen
van de verzekeraars niet worden geschaad. Waar
nodig schakelen ze bijvoorbeeld al een reconditioneringsbedrijf in, wat zeer belangrijk is vlak na
een schade-evenement. En het is natuurlijk
enorm fijn voor een gedupeerde wanneer
iemand midden in de nacht van zaterdag op
zondag komt vertellen wat er gaat gebeuren om
uiteindelijk tot een goede schadeafwikkeling te
komen. Dat is absoluut een meerwaarde en het
legt een stevige basis onder het werk van de
schade-expert.”
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Stichting Salvage: de hele keten! Verzekeraar
Gezina Noortman

De sterkte van de
keten staat of valt
met communicatie
De laatste schakel in de keten van verschrikking tot vergoeding betreft de afhandeling
van de schade door de verzekeraar. Deze laatste schakel bestaat op zich ook weer uit
tussenstappen, van de melding van de schade door de Salvage Alarmcentrale of door een
tussenpersoon tot en met de uitbetaling van het schadebedrag. Een gesprek hierover met
Gezina Noortman, manager operationele zaken bij Onderlinge Verzekeringmaatschappij
SOM U.A. in De Meern.

“Soms is het gewoon
goed om te weten wat
er bijvoorbeeld in de
dagen ervoor
is gebeurd.”

SOM is een varia-verzekeraar voor verschillende
regionale onderlinge brandverzekeraars.
Sommige kleinere regionale onderlingen hebben
hun brandportefeuille aan SOM overgedragen.
Daardoor is SOM sinds een aantal jaren ook
brandverzekeraar. Deze onderlingen hebben nu
nog de functie van adviseur. SOM verzekert
particulieren, kleine bedrijven en vooral agrariërs,
bij wie historisch gezien de wortels van het
onderling verzekeren liggen.

Schade lokaal melden
Gezina Noortman was tot 1 juni 2021 teamleider
van de schadeafdeling bij SOM en werd toen
bevorderd tot manager operationele zaken. In die
functie is zij verantwoordelijk voor de schadebehandeling, de acceptatieafdeling en de productontwikkeling. “Wanneer wij brandschades
behandelen, dan zijn het schades in onze eigen
portefeuille”, legt zij uit. “De onderlinge heeft het
contact met de klant, maar wij zijn de risicodrager.” Voor de klant echter is de plaatselijke
onderlinge van oudsher en nog steeds de
verzekeraar, al is die benaming dus niet meer
correct. Heeft de klant een schade, dan zal hij die
bij de onderlinge in de desbetreffende plaats of

regio melden. “Meestal informeert de onderlinge
ons dat er een brand is geweest nog voordat de
Salvage Alarmcentrale ons belt of mailt”, aldus
Gezina Noortman.

Snelheid van handelen
Nog maar een dag voor het gesprek met haar
moest Gezina Noortman een brand in de boeken
verwerken. Het rieten dak van een boerderijwoning in de regio Utrecht vatte vlam bij een
schoorsteenpijp. Gelukkig kon een rietploeg van
de brandweer voorkomen dat de woning
verloren ging. Meteen nadat het kantoor van
SOM de ochtend na de brand openging, kwam
de melding door. De plaatselijke onderlinge
belde om de schadeafdeling op de hoogte te
brengen. De kleinschaligheid van de onderlinge
wereld, waarin iedereen iedereen kent, maakt dat
de snelheid van handelen dan niet kan worden
overtroffen. “De klant heeft natuurlijk behoefte
aan actie van ons”, aldus Gezina Noortman.
“Salvage heeft dan al de eerste stappen gezet en
dat gaat altijd goed, maar dan willen we wel
graag ook zo snel mogelijk weten wat er precies
is gebeurd.”
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“Iedereen moet goed
in de gaten houden wat
er nodig is om de
volgende stap te
kunnen zetten.”

worden betaald. Over dergelijke voorschotten
worden steeds in overleg met de expert
besluiten genomen.

Uitbetaling

Na de melding
“Na de melding schakelt de schadebehandelaar
meteen een expert in”, vervolgt zij. “Dat is bij ons
altijd een externe expert, die zo snel mogelijk
naar de mensen toe gaat om te kijken wat er
moet gebeuren. Inmiddels hebben we dan de
informatie van Salvage ontvangen over welke
coördinator er is geweest en wat hij al in gang
heeft gezet. Voor de verzekeraar is het natuurlijk
belangrijk te weten wat de oorzaak van de brand
was. Vaak schakelen we daarom nog apart een
onderzoeksbureau in voor een technisch
onderzoek. Doorgaans gebeurt ook dat dezelfde
dag nog. Als het nodig is, bijvoorbeeld bij zeer
grote schades, laten we ook nog een tactisch
onderzoek doen. Soms is het gewoon goed om
te weten wat er bijvoorbeeld in de dagen ervoor

is gebeurd. Dat is in grote lijnen wat wij intern na
de melding van een brand doen.”

Depotbetaling en voorschotten
Rust er een hypotheek op het pand, dan is het
nog een extra stap dat bij een schade boven
25.000 euro aan de hypotheekhouder moet
worden gevraagd of de schade aan de klant mag
worden uitgekeerd of in een depot moet worden
gestort. In het laatste geval kan de hypotheekhouder controleren of zijn zekerheidsrecht door
herstel of herbouw is veiliggesteld. Wanneer dit
het geval is, kan de uitkering aan de klant worden
doorbetaald. Ook kan het gebeuren dat aan de
klant voorschotten moeten worden betaald. Vaak
is het immers noodzakelijk dat tussentijdse nota’s
voor bijvoorbeeld herstel of verblijfskosten

De keten komt tot een einde. Gezina Noortman:
“Uit de eindrapportage van de expert wordt
duidelijk wat de totale schade is en gaan we op
basis van herstel met de verzekerde afwikkelen.
De klant zal de herstelnota’s opsturen en aan de
hand daarvan gaan we de schade betalen. Wij
werken niet met herstelnetwerken. Juist omdat
we heel lokaal en regionaal werken, willen
mensen graag bedrijven uit hun eigen dorp de
schade laten herstellen en dingen laten regelen.
De behoefte om iemand van elders in te
schakelen om zaken op te laten lossen, is er
meestal niet.” Afhankelijk van de gemaakte
afspraken met de desbetreffende onderlinge
betaalt SOM het schadebedrag rechtstreeks uit
aan de klant of gebeurt dat via de onderlinge als
tussenpersoon.

Communicatie
“Iedereen is een schakel in de keten”, aldus Gezina
Noortman tot slot. “De sterkte van de keten staat
of valt met communicatie. Het gaat mis in de
keten wanneer er niet goed wordt gecommuniceerd. Het belangrijkste is daarom steeds met
elkaar duidelijk te hebben of informatie en
bedoelingen goed zijn doorgekomen. Iedereen
moet goed in de gaten houden wat er nodig is
om de volgende stap te kunnen zetten. Pas dan is
de klant het best en het snelst geholpen!”
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Stichting Salvage: de hele keten! Cijfers

Colofon

Algemeen
Totaaloverzicht per incidenttype 2020
Incidenttype

Brand - kleine brand
Brand - middelbrand
Brand - grote brand
Brand - zeer grote brand

Aantal
meldingen
(t/m juli ‘21)
1610
707
194
64

Aantal
meldingen
2020
2563
1122
310
109

Bliksem

23

30

Explosie

27

48

Stormschade

57

127

Waterschade

545

674

Aanrijdingsschade

28

36

Overige schade

6

9

Totaal

3261

5028

73%

van de Salvagemeldingen is
buiten kantoortijd

Salvagecoördinatoren
De aanrijtijden en
bestede uren
Gemiddelde tijd op locatie

Schadestopbedrijven

2021

2020

01:33:39

01:27:48

2021

2020

27:40:00

43:25:00

Aantal schadestopactiviteiten
Gemiddelde aanrijtijd

2020

6754

10571
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Meest voorkomende activiteiten (top 5)
Deo/geurapparaat

2021 (t/m juli ‘21)
18,3% (2122)

2020
20,1% (1239)

Beperkt reinigen

21,1% (1423)

19,9% (2099)

Afdekken/afschotten opstal

15,3% (1035)

15,1% (1595)

Opruimen (brand)resten

14,2% (961)

13,4% (1418)

Waterpompen / waterzuigen 13,2% (894)
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2020
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