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Stichting Salvage 
bereidt zich voor 

op netcentrisch werken

De noodzaak van 
gezamenlijk brandonderzoek

Wat te doen met
verwarde personen?



Inhoud2

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 jaarlijks. 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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“Door de verdichting in Nederland zullen er steeds meer 
problemen in de omgevingssfeer plaatsvinden. Dit heeft  
indirect consequenties voor de brandveiligheid.”

Steeds vaker hebben Salvagecoördinatoren met mensen  
te maken die verward gedrag vertonen. Om hulpverleners 
handelingsperspectief te bieden werd ‘Handelingskader 
aanpak personen verward gedrag’ opgesteld. Mohammed 
Mohandis (PvdA) legt uit. 

Lieuwe de Witte over 
brandpreventie

Wat te doen met  
verwarde personen?

Professionaliseren van de werkwijze maakt 
het mogelijk om bij rampenbestrijding en 
crisisbeheersing tot een eenduidig 
situatiebeeld te komen.

Stichting 
Salvage bereidt 

zich voor op 
netcentrisch 

werken
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Termen die veel gehoord worden in onze huidige 
maatschappij.
Dat zegt iets over waar we ons nu in bevinden als 
gemeenschap. Een land met grote uitdagingen en 
nog niet altijd de juiste oplossing voor de 
problemen waar we voor staan. Dat merken we ook 
in de dagelijkse praktijk van ons werk bij Salvage. 

Een voorbeeld hiervan is dat onze Salvagecoördina-
toren in het veld steeds vaker geconfronteerd 
worden met incidenten met “verwarde personen” of 
met “ouderen” die met zorg nog zelfstandig kunnen 
wonen. Gevaar ontstaat als de situatie afwijkt van 
het normale patroon, dan zie je dat de zelfredzaam-
heid van deze groepen onder druk komt te staan. 
Dit zijn de gevallen waar de Salvagecoördinator het 
soms ook even niet meer weet. Hoe en waar breng 
je zo’n persoon onder die eigenlijk specialistische 
zorg nodig heeft?

Een vraag waarmee we steeds vaker geconfron-
teerd worden, bij incidenten veelal in de nachtelijke 
uren waarin de reguliere zorg niet of minder goed 
bereikbaar is.
Natuurlijk doen de instanties en de overheid hun 
best om tot oplossingen te komen voor deze 
maatschappelijke problemen. Maar in de huidige 
tijd is het niet makkelijk om zaken te keren.
Waar we voorheen bijzondere opvangvormen 
hadden en woonvormen voor ouderen, is de 
huidige maatschappij vooral gericht op het individu 
en de zelfredzaamheid. Dat brengt risico’s met zich 
mee. Goed dat er dus veel onderzoek wordt gedaan 
door bijvoorbeeld het NIPV vanuit hun lectoraat 
Brandpreventie zodat we zicht krijgen op de 
nieuwe risico’s van transitie op alle terreinen. Dat na 
een brand, de Brandweer en de onderzoekers 
namens de verzekeraars, onderzoek doen naar het 
ontstaan van de brand en het brandverloop. 
Als Salvage volgen we deze onderzoeken nauw- 
gezet zodat we ook onze dienstverlening kunnen 
aanpassen aan de veranderende omgeving. 
Over de wijze van voorgaande onderzoeken kunt  
u lezen in dit magazine.

Naast het reguliere werk van Salvage moeten we 
ons ook voorbereiden op grotere calamiteiten als 
gevolg van de klimaatverandering. Denk hierbij aan 
de overstroming in Limburg. Om ook tijdens de 
grotere calamiteiten voorbereid te zijn, zijn we in 
gesprek met Schoonmakend Nederland en staat er 
een plan in de spreekwoordelijke steigers waarvan 

Transitie, crisis,  
klimaat, vergrijzing

19 Hans Mentink versterkt  
 Raad van Toezicht 

20  Directiesecretariaat krijgt een  
 nieuw gezicht

22 Salvagecoördinatoren  
 aan het werk: Ferdinand en Aziz

“Het is uniek dat  
we dit voor elkaar 
hebben gekregen”
Rob Rommelse en Ilse Marien 
(Schoonmakend Nederland) over het 
Calamiteitenplan Reconditionering 
Nederland dat begin 2023 in werking 
treedt.

Brandonderzoek: 
opzettelijk betrokken?
Een gesprek over gezamenlijk 
brandonderzoek met Folkert van der 
Ploeg, brandonderzoeker bij Brandweer 
Twente en Eric van Soest, directeur-
eigenaar van Biesboer Expertise.

Verder
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gegarandeerde capaciteit aan menskracht, materieel 
en gezamenlijke inzet de basis is. 
In het verlengde hiervan is Salvage toegetreden tot 
“Netcentrisch Werken”. Netcentrisch samenwerken 
heeft als doel om binnen een netwerk aan 
organisaties snel een actueel gedeeld beeld te delen 
ten behoeve van gedegen besluitvorming. Het 
Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) is de 
voorziening die de werkwijze ondersteunt. Het is een 
systeem van de overheid waarin alle hulpdiensten, 
overheidsdiensten (denk aan Rijkswaterstaat en 
omgevingsdiensten als voorbeeld) samenwerken en 
cruciale informatie delen.

Stichting Salvage gaat Netcentrisch samenwerken en 
maakt zich met hulp van Veiligheidsregio Gelder-
land-Zuid aansluitbaar op LCMS, om de kwaliteit van 
de eigen inzet te vergroten. Hiermee heeft Stichting 
Salvage de primeur als eerste externe partner naast 
alle overheidspartners. Daar zijn we trots op!
In dit magazine leest u meer over het calamiteiten-
plan en Netcentrisch werken. Dan zijn er nog wat 
“personele onderwerpen” om het zo te noemen. Een 
nieuw lid van de Raad van Toezicht stelt zich aan u 
voor. Voor mij een hernieuwde samenwerking.

Belangrijk om ook die een plek te geven in dit blad.
Ervaringen van Salvagecoördinatoren met onze 
opleiding en de eerste jaren als coördinator. 

En als laatste op het personele vlak eentje die mij  
zelf direct raakt. Riet Licht, al bijna 15 jaar als 
directieassistente een vertrouwd gezicht voor velen 
van u. Voor mij een belangrijke steunpilaar in het 
dagelijkse werk, gaat met pensioen. Hoe ze daar naar 
(uit)kijkt, vertelt ze zelf in dit magazine. Daarin ook  
de opvolgster die we hebben gevonden. Zij stelt  
zich voor zodat u weet bij wie u in het vervolg 
terecht kunt.
Ik wens u veel leesplezier! 

Johan van den Berg
Directeur Stichting Salvage
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Onze onderzoeken  
zijn erop gericht
professionals in  
het veld te helpen

klimaat, ten tweede de vergrijzing van Nederland 
en ten derde de verdichting van Nederland. “Je 
ziet allerlei ontwikkelingen die met klimaatveran-
dering en verduurzaming te maken hebben”, zegt 
hij. “We zijn bijvoorbeeld anders gaan bouwen, 
energiezuiniger, luchtdichter, met duurzamere 
materialen. Tegelijk zien we dat de energietran- 
sitie enorm veel invloed heeft op de wijze 
waarop wij met energie omgaan, ook in de 
bebouwde omgeving. Die twee trends samen 
zorgen voor een ander soort branden. In 
gebouwen die luchtdichter en met andere 
materialen zijn gebouwd, krijg je branden die 
mogelijk eerder worden gesmoord. Dit is zeker  
zo in de woonomgeving met goed geïsoleerde 
kleine ruimtes. Misschien zijn daardoor de rook- 
productie en de rookverspreiding in zulke 
gebouwen wel een groter probleem dan de 
brand zelf.”

Stapeling van risico’s 
Over de vergrijzing zegt De Witte: “Ouderen 
kunnen steeds minder vaak terecht in een 
verzorgingstehuis. Ze blijven daarom langer thuis 
wonen. Dit houdt in dat de zorg niet meer door 
een organisatie wordt geleverd en uiteindelijk de 
brandveiligheid ook niet meer. Ouderen worden 
daar zelf verantwoordelijk voor. Het is de vraag of 
dat wel kan. Wie ouder wordt, kan zichzelf 
misschien in het dagelijks leven nog prima 

“Het vak is ontzettend in beweging”, aldus 
Lieuwe de Witte. “Maatschappelijk is er veel aan 
de hand. Er zijn veel maatschappelijke ontwikke-
lingen die allemaal invloed op de brandveiligheid 
hebben. Vaak is dat niet de eerste reactie van 
mensen als je het over maatschappelijke 
ontwikkelingen hebt, maar die hebben toch echt 
indirect gevolgen voor de brandveiligheid. 
Daardoor is het vak ook nog steeds zo ontzettend 
mooi. Omdat het zo in beweging is, zijn er veel 
nieuwe uitdagingen en kansen.”

Ander soort branden
Volgens Lieuwe de Witte zijn er drie maatschap-
pelijke ontwikkelingen die de brandveiligheids- 
kundigen in de komende jaren vooral zullen 
bezighouden: ten eerste de verandering van het 

Begin 2022 werd Lieuwe de Witte benoemd tot lector Brand-
preventie bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). 
Hij volgde René Hagen op, die in juni afscheid van het instituut 
nam. Tot zijn benoeming was De Witte senior onderzoeker en 
docent. Hij is sinds 2015 in dienst van het NIPV (dat toen nog 
Instituut Fysieke Veiligheid heette). We vroegen Lieuwe de Witte 
naar zijn ervaringen tijdens het eerste jaar van zijn lectorschap  
en naar de thema’s die in de komende jaren zijn aandacht  
zullen vragen.

Lector Brandpreventie Lieuwe de Witte:
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kilometers verderop in een onveilige situatie 
komen. De impact van branden, in dit geval de 
impact in de omgeving, heeft dus indirect 
consequenties voor de brandveiligheid.”

Maatschappelijk acceptabel?
Nu al is in de brandstatistieken terug te zien dat 
de risico’s door de geschetste ontwikkelingen 
worden verhoogd. Lieuwe de Witte: “We zien al 
jaren dat het aantal slachtoffers toeneemt in de 
leeftijdscategorie boven vijfenzestig jaar en met 
name boven tachtig jaar. Hoe ouder iemand 
wordt, hoe groter het risico is om bij een 
woningbrand om te komen. Dat is al jaren een 
opgaande lijn. Dan is het de vraag of we dat 
maatschappelijk acceptabel vinden. Dat is best 
een ingewikkelde vraag. Sommigen vinden het 
maatschappelijk aanvaardbaar omdat het al jaren 
zo gaat. Anderen vinden het een sluimerende 
trend die we niet helemaal goed kunnen duiden, 
waar we misschien wel meer aan moeten doen.” 
Gevraagd aan welke kant hij staat, antwoordt 
Lieuwe de Witte: “Wij dringen aan op een 
maatschappelijke discussie hierover. Misschien 
kun je er nog wel mee akkoord gaan, of in een 
bepaalde mate toestaan, dat kwetsbare mensen 
een hoger risico lopen. Maar de situatie moet niet 
verslechteren en dat zien we over de jaren heen 
wel gebeuren. Dan moet je eigenlijk concluderen 
dat er iets niet klopt.”

redden. Maar bij een brand is dat ineens een heel 
ander verhaal. Wie bijvoorbeeld gewend is om in 
een gebouw met de lift naar zijn woning te gaan, 
kan dat niet tijdens een brand. Want dan zijn de 
liften misschien niet meer bereikbaar. Dus 
mensen zijn in het dagelijkse leven nog best 
zelfredzaam, maar bij een brand ineens niet meer. 
Woon je dan ook nog in een gebouw met 
overwegend ouderen, dan kun je ook niet meer 
op de hulp van je buren rekenen. Overigens is dit 
niet alleen een probleem voor ouderen. Door 
maatschappelijke ontwikkelingen zijn er ook 
allerlei verschillende kwetsbare groepen in de 
samenleving gekomen. Voor hen geldt hetzelfde. 
Dus gebouwen veranderen, branden veranderen, 
bewoners veranderen en ja, we hebben dus met 
een stapeling van risico’s te maken.

Verdichting
De derde maatschappelijke ontwikkeling is de 
verdichting van Nederland. De Witte: “Nederland 
is natuurlijk al behoorlijk verdicht, maar die 
verdichting neemt alleen maar toe. Daardoor 
zullen er steeds meer problemen in de omge- 
vingssfeer plaatsvinden. Een brand kan er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat een snelweg, een 
spoorlijn of een andere vitale infrastructuur een 
tijd dicht moet of belemmerd wordt. Dat is voor 
de economie ongunstig, maar het kan ook 
problemen geven doordat mensen tientallen 

Lieuwe de Witte

Hoe ouder iemand  
wordt, hoe groter  
het risico is om bij  
een woningbrand  

om te komen
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Op hetzelfde niveau houden
“Door de afbraak van de verzorgingsstaat”, 
vervolgt De Witte, “dus door de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning), zien we dat 
mensen langer thuis wonen en omdat ze langer 
thuis wonen, hebben ze ineens een hoger 
slachtofferrisico dan voorheen. Ik denk dat je daar 
iets aan moet doen. Je moet misschien het aantal 
slachtoffers op zijn minst weer terugbrengen 
naar het niveau zoals het was. We weten dat de 
vergrijzing toeneemt, dus we krijgen een grotere 
categorie oudere mensen die minder mobiel zijn 
en misschien andere beperkingen krijgen. We 
zullen toch de veiligheidsbalans gelijk moeten 
houden en dus maatregelen moeten nemen.  
Ik ben er een voorstander van om het brand-
veiligheidsniveau op peil te houden. Natuurlijk 
zou ik graag willen dat we naar veel minder 
brandslachtoffers gaan, maar het is de vraag of 
dat reëel en haalbaar is. In feite doen we het in 
Nederland al heel goed in vergelijking met 
andere landen. Het aantal slachtoffers op 
hetzelfde niveau houden, is denk ik de uitdaging 
waar we voor staan. Als we niets doen, zal het 
aantal slachtoffers alleen maar toenemen en dat 
moeten we zien te voorkomen.”

Brandveiligheidskunde
Als senior-onderzoeker heeft Lieuwe de Witte 
zich in de afgelopen jaren vooral met ‘fire safety 

engineering’ bezig gehouden, in het Nederlands: 
brandveiligheidskunde. “Het betekent dat je 
verschillende aspecten van brandveiligheids- 
problemen in zijn geheel bekijkt”, legt De Witte 
uit. “Vroeger waren we heel traditioneel op regels 
gericht, maar in de brandveiligheidskunde stel je 
doelen, je kijkt welke risico’s bij die doelen horen 
en daar stel je grenswaarden bij. Daarop ga je dan 
de brandveiligheid baseren. Regels zijn in 
principe hartstikke fijn, Nederland is een regel- 
land, maar we zien dat de regels onvoldoende 
snel met de maatschappelijke ontwikkelingen 
meegaan. Je loopt daardoor altijd achter de 
feiten aan. In de brandveiligheidskunde proberen 
we allerlei aspecten uit de wetenschap goed toe 
te passen om praktijkproblemen aan te pakken. 
Je moet je bijvoorbeeld niet alleen op regels 
focussen, maar ook op menselijk gedrag. Hoe kun 
je door gedragsbeïnvloeding de brandveiligheid 
verbeteren?”

Valse vorm van veiligheid
“Je kunt brandveiligheidskunde bijvoorbeeld heel 
concreet in bouwprojecten toepassen”, vervolgt 
De Witte. “De bouwregelgeving stelt eigenlijk 
maar twee doelen: het voorkomen van slachtof-
fers en het voorkomen van uitbreiding van de 
brand naar andere percelen. Maar wanneer je 
een gebouw ontwerpt, kun je ook andere doelen 
willen stellen. Voorkomen dat de brand naar 
andere percelen overslaat is leuk, maar het 
betekent wel dat jouw pand tot de grond toe 
mag afbranden, zolang de brand maar niet naar 
een naastgelegen perceel gaat. Misschien wil je 
niet dat jouw pand tot de grond toe mag 
afbranden en vind je bedrijfscontinuïteit ook 
belangrijk. Je wilt dus dat de brand tot een 
bepaald oppervlak beperkt blijft en op basis daar-
van ga je dan het gebouw ontwerpen en 
voorzieningen treffen. Dat zijn dan andere 
voorzieningen dan als je alleen maar de regels 
zou volgen. In de brandveiligheidskunde kies je 
voor zo’n meer doelgerichte aanpak, waarbij je 
doelen concreter maakt naar een echte 
acceptatiegrenswaarde. Dat is vaak een moeilijke 
stap. Mensen willen graag regels toepassen, 
omdat die een vorm van veiligheid geven, maar 
het is een valse vorm. Je kunt dan wel altijd 
zeggen dat je aan de regels hebt voldaan, maar 

wat je daar precies mee bereikt, is niet altijd 
duidelijk. Je aan de regels houden kan ook 
negatief uitpakken.”

Wetenschap en praktijk  
verbinden
Als lector heeft Lieuwe de Witte een duidelijk 
andere rol dan in zijn vorige functie als onderzoe-
ker. “Een lector gaat over de kwaliteit van het 
onderzoek”, legt hij uit. “Hij zet de onderzoeks- 
lijnen voor de komende jaren uit. Als lector ben ik 
ook een uithangbord naar de buitenwereld, om 
te vertellen wat er speelt, hoe we daarmee om 
moeten gaan en hoe we ernaar moeten kijken. 
Een lectoraat is bij ons een domein waarbinnen 
onderzoek wordt gedaan, dus in mijn geval 
brandpreventie of brandveiligheidskunde. Het 
NIPV is een onderzoeksinstituut dat praktijkge- 
richt onderzoek met wetenschappelijke 
invloeden doet. In ons onderzoek proberen wij zo 
veel mogelijk de wetenschap en de praktijk met 
elkaar te verbinden. Traditioneel houden 
wetenschappers zich niet bezig met de vraag wat 
het betekent voor de professionals in het veld en 
hoe ze het kunnen gebruiken. Wij doen dat wel. 
Onze onderzoeken zijn er ook op gericht de 
professionals in het veld te helpen beter om te 
gaan met bijvoorbeeld brandveiligheidsrisico’s. 
We proberen dus ook handreikingen of 
handelingsperspectieven te geven, die in de 
praktijk kunnen worden toegepast.” Het lectoraat 
van Lieuwe de Witte valt samen met het lectoraat 
Brandweerkunde onder de vakgroep Brandweer-
zorg. In totaal ongeveer vijftien tot twintig 
onderzoekers zijn in beide lectoraten werkzaam. 
Sommigen zitten vooral aan de wetenschappe- 
lijke onderzoekskant en anderen geven ook les 
en vertalen nieuwe inzichten in lesstof.

“Als lector word ik minder bij de inhoud van ons 
vak betrokken en dat is wel jammer”, zegt Lieuwe 
de Witte tot slot, “maar het is ook fijn om met de 
hoofdlijnen bezig te zijn en na te denken over 
waar we naartoe gaan en wat het betekent voor 
de maatschappij, de professionals, de regelgevers 
en alle andere partijen waarmee we samenwerk-
en. Dat zijn natuurlijk ook heel interessante 
vragen!”

Je aan de regels 
houden kan ook 

negatief uitpakken
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Stichting Salvage bereidt zich erop voor netcentrisch te gaan werken. 
Door netcentrisch te werken zal Salvage een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan en gebruik kunnen maken van, de informatie-
uitwisseling tussen hulpverleners bij crises. Het netcentrisch werken 
betekent voor Stichting Salvage een verdere professionalisering én een 
erkenning als hulpdienst. Het hart van het netcentrisch werken is het 
Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Hulpverleners kunnen 
met behulp van dit systeem elkaar informeren over het verloop van 
een crisis, over genomen maatregelen en over de stand van zaken op 
elk gewenst moment. We vroegen een toelichting bij het netcentrisch 
werken aan Anja Kools, adviseur bij het Nederlands Instituut Publieke 
Veiligheid (NIPV) en Susan van Petten, medewerker crisisbeheersing 
van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Pieter van Gelder

Netcentrisch werken ondersteunt de 
veiligheidsregio’s en hun crisispartners bij de 
informatievoorziening tijdens een crisis. De 
werkwijze maakt het mogelijk om bij rampen- 
bestrijding en crisisbeheersing snel tot een 
eenduidig en tussen de partners gedeeld 
situatiebeeld te komen. Dit gedeelde situatie-
beeld is de basis voor besluitvorming en in te 
zetten acties. Het kan het proces van sturing en 
coördinatie meer snelheid, daadkracht en 
doelgerichtheid geven. Het situatiebeeld komt 
tot stand door informatie in te brengen in het 
LCMS. Alle 25 veiligheidsregio’s, het Nationaal 
Crisiscentrum (NCC), het Landelijk Operationeel 
Coördinatiecentrum (LOCC) en een diverse groep 
crisispartners passen inmiddels netcentrisch 
werken toe. Tot deze crisispartners horen 
waterschappen, elektriciteitsbedrijven, drink- 
waterbedrijven, ziekenhuizen, departementale 
coördinatiecentra, Rijkswaterstaat, Koninklijke 
Marechaussee, kustwacht, douane en binnenkort 
ook Stichting Salvage. Inmiddels zijn meer dan 
zeventig partners aangesloten. De netcentrische 

Ook Stichting  
Salvage gaat  
netcentrisch werken



werkwijze kan overigens behalve de infor-
matie-uitwisseling tussen organisaties ook de 
interne crisisbeheersing in organisaties onder- 
steunen.

Verandertraject
Anja Kools, adviseur bij het NIPV, helpt organisa-
ties bij de oriëntatie op netcentrisch werken, 
geeft adviezen omtrent de implementatie en 
werkt mee aan de doorontwikkeling en 
kwaliteitsverbetering van de netcentrische 
werkwijze. Zij richt zich grotendeels op organisa-
ties in de geneeskundige zorg (‘de witte keten’), 
maar helpt ook andere organisaties. “De 
implementatie van netcentrisch werken is een 
echt verandertraject”, licht zij toe. “De werkwijze is 
anders dan wat men gewend is. Organisaties 
moeten zich daarom goed over de werkwijze 
laten informeren. We merken dat het voor veel 
organisaties lastig is de tijd te vinden om mensen 
op te leiden en om vervolgens die kennis met 
elkaar te onderhouden. Want de initiële opleiding 
is mooi, maar het vraagt aandacht binnen 
organisaties om die kennis niet te laten 
verdwijnen.”

Doorontwikkelthema’s
Een belangrijke taak van Anja Kools en haar 
collega’s bij het NIPV is het in kaart brengen van 
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interne gebruikers is geschreven, terwijl het 
situatiebeeld juist door externe gebruikers moet 
kunnen worden begrepen. Ons advies is daarom 
die informatie meer met een externe bril te 
bekijken. Er moet dus bijvoorbeeld geen jargon 
in staan, zodat mensen in andere organisaties die 
informatie ook goed kunnen opnemen.” En wat 
de opgebouwde kennis betreft zegt Anja Kools: 
“In het implementatietraject is er in een relatief 
korte periode intensief aandacht voor de 
netcentrische werkwijze, bijvoorbeeld in de 
opleiding van de functionarissen die ermee 
moeten gaan werken. Maar die aandacht moet 
daarna blijvend zijn, de basiskennis mag niet 
verdwijnen en de werkwijze moet het liefst 
continu worden verbeterd. We zien dat die inzet 
soms wat wegzakt en daarom vragen we daar 
vanuit het NIPV aandacht voor.”

Adoptieregio
Wanneer een organisatie zich op netcentrisch 
werken voorbereidt, krijgt zij daarbij ondersteu- 
ning vanuit een veiligheidsregio, die in dit 
verband adoptieregio wordt genoemd. Voor 
Stichting Salvage is Veiligheidsregio Gelder-
land-Zuid de adoptieregio. Susan van Petten is 
medewerker crisisbeheersing bij deze veiligheids-
regio. Alle veiligheidsregio’s zijn al zo’n tien jaar in 
het netcentrisch werken ingevoerd en hebben er 
dus ruime ervaring mee, ook voor wat betreft de 
nieuwe functionarissen in de werkwijze, met 
name de informatiecoördinator of informatie- 
manager per kolom. “Bij elk groot incident 
waarvan we verwachten dat het wordt op-
geschaald, maakt de meldkamer een activiteit in 
het LCMS aan”, vertelt Susan van Petten. “De 
meldkamer maakt ook het eerste situatiebeeld, 
met een omschrijving van het incident, het aantal 
slachtoffers als dat bekend is, de effecten op de 

de staat van het netcentrisch werken in 
Nederland. Daartoe hebben zij vragenlijsten 
ontwikkeld aan de hand waarvan organisaties 
zelfstandig kunnen evalueren hoe het gaat met 
hun werkwijze in dit verband. Het NIPV verzamelt 
de ingevulde vragenlijsten, maakt er één beeld 
van en destilleert daaruit vervolgens de thema’s 
die aandacht van de organisaties zelf en het NIPV 
behoeven met het oog op doorontwikkeling en 
kwaliteitsverbetering. Een van die doorontwik-
kelthema’s, waaraan in 2023 zal worden gewerkt, 
is de scenario-ontwikkeling. In een crisissituatie 
proberen organisaties scenario’s te ontwikkelen 
om in te schatten wat erop hen afkomt. Anja 
Kools: “Veel organisaties geven aan dat scenario- 
ontwikkeling onderdeel is van de reguliere 
werkwijze tijdens een crisis, maar het ontbreekt 
vaak aan handvatten hoe die scenario-ontwikke-
ling precies moet worden aangepakt. Die aanpak 
varieert ook sterk tussen organisaties. Wij willen 
daar nu een uniforme werkwijze voor ontwikke- 
len, die bij elk incident toepasbaar is.”

Voortdurende verbetering
Nog andere doorontwikkelthema’s betreffen de 
kwaliteit van de situatiebeelden en de continuï- 
teit voor wat betreft de opgebouwde kennis. 
Anja Kools: “Wij zien dat in de situatiebeelden in 
het LCMS veel informatie staat die vooral voor 

Susan van Petten

Wat niet meer  
actueel is, wordt  

verwijderd, maar is  
nog wel na te lezen  

in een journaal
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omgeving van het incident, de veiligheid voor 
hulpverleners, meteogegevens en andere 
bijzonderheden. De informatiemanager ter 
plaatse neemt dat beeld over en vult het op de 
plaats van het incident aan. Als er een team bij 
komt, vult de desbetreffende informatiemanager 
het eigen tabblad met informatie, waarna steeds 
kan worden geanalyseerd wat er relevant is, wat 
de actuele thema’s zijn en welke maatregelen zijn 
of moeten worden genomen. Vroeger moesten 
we de situatierapporten van het ene team naar 
het andere sturen. Ik herinner me nog de grote 
stroomstoring in de Bommelerwaard in 2007, 
waarbij bijvoorbeeld het beleidsteam steeds 
achterhaalde informatie kreeg. Dat is het grote 
voordeel van dit systeem, dat je altijd over de 
meest actuele informatie beschikt.”

Regiogrensoverschrijdend
De voordelen van het systeem zijn extra groot 
wanneer zich regiogrensoverschrijdende 
incidenten voordoen. “Bijvoorbeeld met het 
hoogwater in Limburg in juli 2021”, zegt Susan 
van Petten. “Wij konden als Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid met de buurregio’s, Rijkswater-
staat en de waterschappen meekijken en 
beschikten daardoor over het meest actuele 
waterbeeld. Op basis daarvan konden we 
beoordelen wat dat voor onze regio betekende. 
We zaten net tegen opschaling aan, maar bij ons 
kon een klein kernteam de informatie analyseren 
en beoordelen of het nodig was regionale 

maatregelen te nemen.” Vergelijkbare voordelen 
deden zich voor in tijden van veel coronabesmet-
tingen. Het netcentrisch werken maakte het toen 
mogelijk om bijvoorbeeld na te gaan hoe 
aangrenzende regio’s de zaken aanpakten. 
Hetzelfde gebeurt ten aanzien van de vluchte- 
lingenproblematiek. “We delen de meest actuele 
informatie, bijvoorbeeld de landelijke afspraken 
die zijn gemaakt, maar ook het aantal opvang- 
locaties in onze eigen regio, hoeveel mensen 
daar worden opgevangen, hoeveel plekken nog 
beschikbaar zijn enzovoort. Ook praktische zaken, 
zoals communicatieplannen, bewonersbrieven 
en raadsbrieven worden allemaal via het systeem 
gedeeld”, aldus Susan van Petten. “Wel moet de 
informatie voortdurend actueel worden 
gehouden. Daarom is de informatiecoördinator 
zo belangrijk. Die moet continu de informatie 
scannen: wat is nog wel en wat is niet meer 
relevant. Wat niet meer actueel is, wordt 
verwijderd, maar is nog wel na te lezen in een 
journaal.”

Salvage en het LCMS
Volgens Susan van Petten zal Stichting Salvage 
veel baat bij netcentrisch werken hebben. 
“Salvage heeft veel raakvlakken met de processen 
van de hulpdiensten en Bevolkingszorg”, zegt ze. 
“We kunnen informatie in het Commando Plaats 
Incident uitwisselen en nu ook via het LCMS, 
bijvoorbeeld als het gaat om de schadeafhande-
ling bij burgers. Om burgers zo snel mogelijk te 
helpen, is het handig als Salvage een beeld heeft 
van de omvang van het getroffen gebied en 
hoeveel huishoudens erbij betrokken zijn. Dat 
stelt Salvage in staat daar snel actie op te 
ondernemen. Ten tijde van het hoogwater in 
Limburg was ik in Meerssen en had ik daar 
contact met de Salvagecoördinator ter plaatse. 
Die kwam met een heel handig handelingsper-
spectief voor inwoners wat ze moesten doen 
zodra het water ging zakken. Die informatie en 
ook de contactgegevens van Salvage heb ik toen 
telefonisch aan de informatiemanager van 
Bevolkingszorg doorgegeven en die heeft het 
toen in het systeem gezet. Doordat nu ook 
Salvage netcentrisch gaat werken, kan Salvage 
dat ook zelf via een informatiemanager 
inbrengen, net als andere informatie voor 
Bevolkingszorg en de hulpdiensten. Ik denk dat 
dat heel goed is.”

Anja Kools

Opleiding en  
oefening
Voor organisaties die netcentrisch gaan 
werken is een opleiding ontwikkeld over de 
werkwijze zelf en over het systeem LCMS. 
Bij Stichting Salvage zijn inmiddels achttien 
Officieren van Dienst Salvage opgeleid en 
daarnaast vijf medewerkers die in het 
beleidspiket van Salvage meedraaien. Bij 
grootschalige incidenten bemensen deze 
beleidsmedewerkers een actiecentrum bij 
Stichting Salvage in Apeldoorn. Dankzij de 
opleiding zijn ook zij in staat informatie uit 
het systeem te halen en zo nodig met 
anderen te delen. De opleidingen vonden 
in oktober en december plaats. Bovendien 
werd in november een zogenoemde ‘table 
top’-oefening gehouden, een generale 
repetitie als het ware, in samenwerking  
met de adoptieregio Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Beleidsadviseur bij 
Salvage Bertran Hallink vertelt: “Bij deze 
‘table top’-oefening konden we nagaan of 
we daadwerkelijk volgens de netcentrische 
werkwijze konden samenwerken, welke 
eventuele hiaten er nog bestonden en of er 
nog zaken waren waarop we beter moesten 
inzoomen. Dit gebeurde aan de hand van 
een bekend scenario: een incident dat 
daadwerkelijk had plaatsgevonden en 
waarbij zowel Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid als Salvage betrokken was.” Op deze 
manier wordt het mogelijk nog in het eerste 
kwartaal van 2023 operationeel te zijn en te 
beginnen met het netcentrisch werken met 
andere aangesloten veiligheidspartners.
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Personen met verward gedrag - mensen die grip op hun leven dreigen 
te verliezen of al hebben verloren, waardoor het risico aanwezig is dat 
zij zichzelf of anderen schade berokkenen - hebben vaak zeer complexe 
problemen, vragen en behoeften, zeker wanneer zij in het midden 
van de nacht hun brandende woning hebben moeten verlaten. Steeds 
vaker hebben Salvagecoördinatoren met mensen te maken die verward 
gedrag vertonen, bijvoorbeeld ouderen die beginnend dementerend zijn 
maar nog wel zelfstandig wonen en ook jongeren met een psychische of 
verslavingsproblematiek. De Salvagecoördinatoren zouden graag op zulke 
momenten een duidelijk handelingsperspectief hebben, maar wie kan hun 
dat geven? We hadden er een gesprek over met Mohammed Mohandis, 
Tweede Kamerlid namens de PvdA.

Wat te doen 
met verwarde 
personen?

In juni 2022 deed zich ’s nachts een middel-
brand voor in een appartementencomplex.  
De opgeroepen Salvagecoördinator trof de 
gedupeerde aan en verder zijn moeder, een 
wijkagent en de Officier van Dienst Bevolkings- 
zorg. De moeder vertelde de coördinator over de 
verslaving en de bijkomende mentale problem-
atiek van haar zoon. Die was op dat moment niet 
aanspreekbaar en werd na overleg met alle 
aanwezigen door de wijkagent meegenomen. 
Op het bureau werd de man door een ggz- 
medewerker getoetst. De vraag was of hij in een 
crisisopvang kon worden opgenomen, maar de 
ggz-medewerker achtte de man stabiel genoeg 
en liet hem niet opnemen. Het was daarom aan 
de Salvagecoördinator en de Officier van Dienst 
Bevolkingszorg om onderdak te regelen. Dat 
bleek niet eenvoudig. De Salvage Alarmcentrale 
vond geen enkel hotel bereid om de verslaafde 
man een nacht onderdak te verlenen. De 
Salvagecoördinator verzocht daarom de wijk- 
agent om de man een nacht in de cel te laten 
verblijven, maar de politie ging daar niet mee 
akkoord. De politie vond het een probleem van 
de gemeente en niet van de politie. Uiteindelijk 
werd de burgemeester wakker gebeld. Deze 
regelde na overleg met alle betrokkenen een 
rechterlijke machtiging, waarna de man alsnog 
werd opgenomen.

Handelingskader
Om hulpverleners in zulke gevallen een 
handelingsperspectief te bieden, lieten de 
ministeries van Binnenlandse Zaken en Konink- 
rijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport in 2021 een ‘Handelingskader aanpak 
personen verward gedrag’ opstellen. De 
werkgroep die hiermee werd belast bestond  

Mohammed Mohandis
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uit Aedes, GGD GHOR Nederland, de Nederlandse 
ggz, Politie, Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Het beschreven handelingskader is 
vooral op samenwerking en gegevensdeling 
tussen de woon-, zorg- en veiligheidsdomeinen 
gericht. In het handelingskader wordt benadrukt 
dat het belangrijk is dat professionals elkaar 
kennen, elkaar weten te vinden en weten wat zij 
van elkaar kunnen verwachten. Het hebben van 
vaste contactpersonen bij elke organisatie in het 
werkveld kan daar behulpzaam bij zijn. De 
contactpersonen zijn vervolgens verantwoorde- 
lijk om de uitkomsten van casusoverleg met de 
betrokken professionals in hun eigen organisatie 
te delen. Het voorbeeld hierboven laat zien dat 
zulke netwerken van professionals, met elk een 
verantwoordelijke achterban, nog onvoldoende 
of nog niet overal tot stand zijn gekomen. In het 
voorbeeld werd het overleg nauwelijks uitge- 
breid naar vaste contactpersonen in het 
werkveld. De professionals die in het apparte-
ment aanwezig waren, moesten het probleem 
zelf maar zien op te lossen.

Samendoen
“Toch zullen we het samen moeten doen”, zegt 
Mohammed Mohandis, Tweede Kamerlid 
namens de PvdA-fractie en binnen zijn fractie de 
ggz-woordvoerder. “Ik vind dat we elkaar 
maximaal moeten helpen. Oplossen doen we het 
niet, maar onder controle krijgen kunnen we het 
wel, daar ben ik van overtuigd. Maar nu is het 
nog niet onder controle. Ik vind dat het Rijk de 
gemeenten maximaal moet ondersteunen om de 
hulp aan mensen met verward gedrag op een 
goede manier te organiseren, zodat iedereen 
weet welke instelling verantwoordelijk is, wie in 
een specifiek geval erbij moet worden gehaald, 
wie met wie samenwerkt en welke instelling 
meteen in actie kan komen. Werken we op die 
manier samen, dan kunnen we met elkaar meters 
maken.” Mohammed Mohandis ziet echter wel 
degelijk in, dat die vooruitgang nu moeilijk is te 
maken. Hij zegt: “Mijn grootste zorg, omdat daar 
veel politieke onmacht is die eigenlijk niet zou 
moeten bestaan, betreft de enorme wachtlijsten 
in de ggz. Mensen die niet meer thuis kunnen 
wonen en ook mensen met een ggz-indicatie 
kunnen niet snel terecht voor zorg en dat is een 
groot probleem. Kan iemand in een vroeg 
stadium bepaalde psychosociale hulp worden 
gegeven, dan kun je erger voorkomen. Daarom 
moeten we heel snel naar de situatie waarin in 
ieder geval ook preventief wordt gehandeld.”

Personeelskrapte
“Dat betekent meer plekken in de instellingen”, 
vervolgt Mohandis, “die móeten er komen, maar 
we moeten wel kijken hoe we daar ook personeel 
naartoe krijgen. De personeelstekorten lopen op 
en ook dat is een groot probleem. Misschien 
zullen we daarom creatief met ruimte moeten 
omgaan, door bijvoorbeeld mensen met lichtere 
aandoeningen kamers te laten delen. Maar het 

zal een uitdaging blijven om dat met een krappe 
arbeidsmarkt op een goede manier te organise- 
ren. Ook moeten we goed kijken om welke 
zorgvraag het in specifieke gevallen gaat. Is er 
wel sprake van een ggz-indicatie? Of kunnen we 
het probleem op een andere manier beheersbaar 
houden? Ik hoop dat er meer geld voor de ggz 
beschikbaar komt, zodat er ook meer mensen 
kunnen worden aangenomen, maar al heb je het 
geld, waar haal je de mensen vandaan?!”

Gebrek aan handelings- 
bereidheid
De problematiek zal in de komende jaren alleen 
maar verergeren doordat de vergrijzing nog zal 
toenemen en dus meer ouderen langer dan 
misschien gewenst of verantwoord is, alleen thuis 
zullen wonen. “Daar maak ik me ook zorgen om”, 
zegt Mohammed Mohandis. “De minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft wel 
gezegd dat de mensen die dat het hardst nodig 
hebben, moeten worden geholpen, maar ik vind 
het landelijk beleid op dit punt nog veel te 
afwachtend. Er wordt veel naar de gemeenten 
verwezen, de gemeenten moeten veel meer in 
het lokale netwerk oplossen, maar het is de vraag 
of er een netwerk is. We krijgen steeds meer 
mensen die langer thuis blijven wonen en op een 

gegeven moment kan dat eigenlijk niet meer.  
En ja, dan zijn alternatieve voorzieningen nood- 
zakelijk. De groep ouderen die door dementie en 
andere aandoeningen niet meer helder zijn, zich 
niet meer bewust zijn wat ze doen, zichzelf 
schade kunnen toebrengen en dus voor zichzelf 
en uiteindelijk ook voor anderen gevaarlijk zijn, 
die groep groeit. Het is maar zeer de vraag of het 
‘Handelingskader aanpak personen verward 
gedrag’ ook voor deze groep mensen voldoende 
soelaas biedt. Lang niet altijd is er een gebrek aan 
een handelingskader, maar wel een gebrek aan 
handelingsbereidheid. Vaak benutten mensen 
hun professionele ruimte niet genoeg, zij kunnen 
daar volgens mij veel verder in gaan.”

Beter duiden
Mohammed Mohandis wil zich over de 
problematiek ook positief uitlaten. Hij zegt: 
“Verward gedrag wordt sneller herkend dan tien 
jaar geleden. Er is meer oog voor, we kunnen het 
beter duiden en bijvoorbeeld gemeenten 
hebben in hun veiligheidsbeleid meer specifieke 
aandacht voor personen met verward gedrag. 
Ook bij politie en zorginstellingen wordt veel 
beter nagedacht over hoe moet worden omge- 
gaan met personen die zich verward gedragen. 
Vaak is de politie er als eerste bij als het ergens 
misgaat. En op lokaal niveau zijn de gemeenten 
vaak als eerste aan zet om te weten om welke 
personen het gaat, waar ze verblijven en welke 
soort verward gedrag zij laten zien. Landelijk kan 
er van alles, je kunt budgetten vrijmaken, 
wetgeving aanscherpen, maar het gaat er vooral 
ook om dat je lokaal zicht hebt op de groep 
mensen met verward gedrag.” 

Handelingsperspectief
Het blijft echter de vraag welk handelingsper-
spectief de Salvagecoördinator heeft die midden 
in de nacht voor een verward persoon onderdak 
moet zien te regelen. “Dat is een heel terecht 
punt”, zegt Mohammed Mohandis tot slot. “Wij 
kunnen vanuit de landelijke politiek kaders 
meegeven, geld vrijmaken, nadenken over 
bezettingsnormen en nog veel meer. Maar bij 
een handelingsperspectief moet je uitkijken dat 
wij dat vanuit de landelijke politiek gaan invullen. 
Het risico is natuurlijk dat wij vanuit Den Haag 
gaan bepalen langs welke leidraad er moet 
worden gehandeld, terwijl lokaal de verschillen 
enorm groot zijn. We moeten samen dat gesprek 
blijven voeren: hoever moet het Rijk gaan en hoe 
zorgen we ervoor dat snel ingrijpen, als dat nodig 
is, niet door een te gedetailleerd kader in de weg 
wordt gezeten.”

Mijn grootste zorg 
betreft de enorme 

wachtlijsten 
bij de ggd
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Na een brand kunnen verschillende instanties een 
onderzoek instellen. De politie kan onderzoeken of er 

sprake is van een misdrijf. De expert in opdracht van de 
verzekeraar kan onderzoeken hoe de brand is ontstaan, 

of de verzekerde daarbij betrokken was en of aan alle 
polisvoorwaarden is voldaan. En de brandweer kan 

onder meer onderzoeken of uit het incident een les valt 
te trekken. Elk onderzoek laat sporen na of neemt sporen 
weg, hetgeen een volgend onderzoek bemoeilijkt of zelfs 

onmogelijk maakt. De oplossing is: samen onderzoek 
doen. Een gesprek hierover met Folkert van der Ploeg, 
brandonderzoeker bij Brandweer Twente en Eric van 

Soest, directeur-eigenaar van Biesboer Expertise.



Folkert van der Ploeg is een van de ongeveer 
120 brandonderzoekers in Nederland, circa vijf 
per veiligheidsregio, die namens de brandweer 
toedrachtonderzoek doen. De brandweer begon 
hiermee in 2006 in Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland, met daarna een pilot in 2008 in 
zes veiligheidsregio’s. Enkele veiligheidsregio’s 
werken momenteel aan een verbreding naar 
incidentonderzoek, om ook de oorzaken op te 
sporen van instortingen, explosies, ongelukken 
met elektrische voertuigen en dergelijke. 

Leren van eigen optreden
Voor de werkwijze van de brandonderzoekers 
van de brandweer zijn er verschillende regeling- 
en. Er zijn brandonderzoekers met piketdienst, 
die bij een middelbrand of hoger worden 
opgeroepen om naar de brand te komen. Andere 
brandonderzoekers gaan er alleen naartoe 
wanneer een leermoment voor de brandweer 
wordt vermoed. Folkert van der Ploeg hoort tot 
deze laatste groep onderzoekers. “Het is niet bij 
wet geregeld dat wij onderzoek mogen doen”, 
legt Van der Ploeg uit. “De politie mag in eerste 
instantie onderzoek doen, daarna komt de 

Wij gaan op eigen 
gelegenheid, ook als 

wij niet worden 
gevraagd
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Partners

verzekeraar en als laatste komen wij. Wel staat in 
de wet- en regelgeving dat wij moeten leren van 
ons eigen optreden en dat kan alleen door 
onderzoek te doen. Dat is dus ons doel: ons eigen 
proces verbeteren.”

Alleen met toestemming
Van der Ploeg en zijn collega’s komen in actie 
wanneer er slachtoffers zijn gevallen, wanneer 
brandweermensen gewond zijn geraakt of erger, 
of wanneer bijvoorbeeld wordt vermoed dat er 
preventief iets niet in orde was. “Wij gaan op 
eigen gelegenheid, ook als wij niet worden 
gevraagd”, zegt Folkert van der Ploeg. “Dan 
zoeken we contact met de eigenaar of de 
gebruiker van het pand om toestemming te 
vragen, anders kunnen wij niet eens beginnen. 
Ook mogen we dichtgetimmerde panden niet 
openmaken. Wanneer we onderzoek kunnen 
doen, gaan we aan de hand van sporen, 
inbrandingen en verhalen op zoek naar waar de 
brand is ontstaan en soms lukt het ook te 
achterhalen waardoor die is ontstaan. Vervolgens 
gaan we na hoe de brand zich heeft uitgebreid 
en waarom bijvoorbeeld rookmelders het niet 

Gezamenlijk  
brandonderzoek 
kan misverstanden 
voorkomen



14 Partners

hebben gedaan, waarom een deur niet dicht was, 
hoe de brand zich heeft verspreid enzovoort. Ook 
kijken we waar en hoe de brandweer heeft 
geblust, met hoeveel water en of dat de juiste 
methode was. Dat is eigenlijk een verbreding van 
ons werk, vaak een lastige, maar die kant willen 
we wel op.”

Destructief onderzoek
“Je kunt maar één keer goed onderzoek doen, 
want het is destructief onderzoek”, vervolgt Van 
der Ploeg. “Je gaat bijvoorbeeld spullen verplaat-
sen en zo mogelijk sporen uitwissen. Dat wil je 
daarom liever samendoen met de partij die 
namens de verzekeraar onderzoek gaat doen, 
maar soms is het lastig die partij te vinden. Ik 
denk dat Salvage daar een rol in kan spelen. 
Wanneer Salvage ter plaatse is, krijgt de 
Salvagecoördinator vaak al te horen welke 
verzekeringsmaatschappij betrokken is. Ook is  
bij Salvage vaak bekend of er een expert voor 
brandonderzoek zal worden ingeschakeld. Komt 
er geen expert, dan zijn wij vrij om onderzoek te 
doen en komt er wel een expert, dan doen we 
dat heel graag samen. In dat geval wachten we af 
tot we contact met de verzekeraar krijgen, maar 
dat lukt niet altijd. Ook laat ik wel eens mijn 
kaartje achter, maar soms weten ze ons niet te 
vinden of is het onderzoek al gedaan zonder dat 
wij erbij betrokken zijn. En dat vind ik dan wel 
jammer. Door onderling meer contact te hebben, 
zouden we vaker samen onderzoek kunnen 
doen.”

Technisch en tactisch
Eric van Soest is het helemaal eens met Folkert 
van der Ploeg voor wat betreft het gezamenlijk 
onderzoek doen. Eric van Soest werkt sinds 2003 
bij Biesboer Expertise en is sinds 2013 eigenaar 
van het bedrijf. Biesboer Expertise doet tech- 
nische en tactische onderzoeken naar het 
ontstaan van schade, met name brandschades,  
in opdracht van onder meer verzekeraars. Eerder 

Zijn er metalen vuilnisbakken met vlamdovende 
deksels in gebruik of kunststof vuilnisbakken en 
wordt het afval buiten op ruime afstand van het 
pand gestald? Negen van de tien keer valt dat 
goed te reconstrueren. Particuliere onderzoeks-
bureaus verzamelen zulke informatie, ter controle 
van de afspraken die de maatschappij en de 
verzekerde hebben gemaakt, zodat de schadebe-
handelaar een gefundeerd besluit kan nemen: 
wel uitkeren, niet uitkeren of met beperkingen.”

Toch zijn er nog  
situaties waarin  

gezamenlijk onderzoek  
niet mogelijk is

werkte Van Soest 21 jaar bij de politie, waarvan 13 
jaar bij forensische opsporing. Brandonderzoekers 
als Van Soest gaan in hun onderzoek omzichtig te 
werk. “We kijken altijd eerst rondom het pand”, 
vertelt hij, “en horen de verhalen aan over wie de 
brand heeft ontdekt, of er mensen thuis waren en 
dat soort informatie. In het pand bekijken we in 
welke ruimte de brand is ontstaan, als je dat kunt 
reconstrueren op basis van het brandschadedeel 
en het brandverloop. Vervolgens kun je in die 
ruimte nader onderzoeken of je een bepaalde 
ontstaansplaats of oorzaak kunt achterhalen.”

Opzettelijk betrokken?
Vervolgens moet de vraag worden beantwoord 
of de verzekerde of iemand anders bij het 
ontstaan van de brand betrokken was. Van Soest: 
“Mogelijk was iemand kort voor de brand nog in 
het pand aanwezig en heeft deze persoon 
bepaalde handelingen verricht. Die persoon kan 
dan wel bij de brand betrokken zijn, maar de 
vraag is dan of dat opzettelijk was. Is er sprake 
van echt opzettelijke brandstichting, omdat 
bijvoorbeeld een ontstekingsmechanisme of iets 
dergelijks is aangetroffen, dan is het een ander 
verhaal. Dan moeten we kijken of iemand in  
technische zin verantwoordelijk kan worden 
gehouden. Als dat niet gaat, zullen we met 
mensen gaan spreken, camerabeelden opvragen, 
getuigen gaan interviewen enzovoort. Dat kan 
een hele puzzel zijn.” Van Soest en zijn mensen 
onderzoeken ook of aan alle polisvoorwaarden is 
voldaan. Hij zegt: “Blusmiddelen moeten jaarlijks 
worden gekeurd. Of dat is gebeurd, is op de 
blusmiddelen zichtbaar, maar daar kan de 
verzekerde misschien ook een factuur van 
overleggen. Hetzelfde geldt voor de keuring van 
elektrische installaties en afvalbehandeling.  
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Gezamenlijk onderzoek
De vragen die de particuliere onderzoeksbureaus 
moeten beantwoorden, zijn weliswaar anders 
dan de vragen waarop forensisch onderzoekers 
bij de politie en de brandonderzoekers bij de 
brandweer een antwoord moeten vinden, maar 
toch pleit ook Eric van Soest voor een gezamen- 
lijke aanpak wanneer dat mogelijk is. “Het is van 
het grootste belang dat we met de toedracht-
onderzoekers gelijktijdig en gezamenlijk een 

Je kunt maar  
één keer goed 

onderzoek  
doen

onderzoek instellen”, zegt hij. “Dat lukt ook vaak. 
Het kan wel eens zijn dat de politie zodanige 
omstandigheden vermoedt dat niet kan worden 
toegestaan dat de onderzoekers van de 
particuliere onderzoeksbureaus en de brandweer 
meelopen, maar vaak mag het wel.” Toch zijn er 
nog situaties waarin gezamenlijk onderzoek niet 
mogelijk is. Van Soest: “Het mooiste zou zijn als de 
brandonderzoekers van de brandweer, wanneer 
zij onderzoek willen doen, weten welk particulier 
onderzoeksbureau door de verzekeraar wordt 
ingeschakeld. De keuze daarvan laat wel eens op 
zich wachten. Soms krijgen we nog dezelfde dag 
opdracht om onderzoek te doen, maar het kan 
ook wel een paar dagen duren en soms zelfs een 
week. Dat kan tot gevolg hebben dat partijen al 
onderzoek hebben gedaan en het beeld van de 
brandschade of de sporen zijn verstoord. Volgens 
mij ligt daar een opgave voor Stichting Salvage, 
om eventueel betrokken verzekeraars, particu-
liere onderzoeksbureaus en ook het team 
brandonderzoek van de brandweer aan elkaar te 
koppelen, zodat sneller het punt wordt bereikt 
dat ze daadwerkelijk van elkaar op de hoogte zijn 
wie wanneer waar onderzoek gaat doen. Ik zou 
dat toejuichen, want als wij eerder dan de politie 
onderzoek doen of als het team van de 
brandweer eerder dan het onderzoeksbureau 
onderzoek doet, krijg je een verstoord sporen-
beeld en dat verstoorde sporenbeeld kan tot een 
verkeerde eindconclusie leiden.”

“Het onderzoek kun je maar één keer doen,” 
benadrukt ook Folkert van der Ploeg tot slot. 
“Salvage zou ons kunnen helpen eerder contact 
te leggen met het particuliere onderzoeksbureau 
dat het onderzoek gaat doen. Volgens mij ligt 
daar een toegevoegde rol voor Salvage. Voor ons 
zou dat echt een uitkomst zijn!”
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Calamiteitenplan  
in de maak met  
reconditionerings- 
bedrijven

Ilse Mariën

Stichting Salvage en Schoonmakend 
Nederland, de brancheorganisatie van de 
schoonmaaksector, werken samen aan 
een Calamiteitenplan Reconditionering 
Nederland. Met dit plan zijn Stichting 
Salvage en de reconditioneringsbedrijven 
beter voorbereid op grootschalige 
incidenten die de inzet van veel 
reconditioneringsbedrijven vragen. 
Het is de bedoeling dat het plan begin 
2023 in werking treedt. Een gesprek 
hierover met Rob Rommelse, directeur 
en Ilse Mariën, manager platformen en 
accountmanagement bij Schoonmakend 
Nederland.
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Calamiteitenplan  
in de maak met  
reconditionerings- 
bedrijven

“De aanleiding van het Calamiteitenplan ligt bij 
de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000”, 
vertelt Ilse Mariën. “Daarbij had Leo Mulder als 
medewerker van het reconditioneringsbedrijf 
BELFOR een belangrijke rol. Sindsdien is hij voor 
een Calamiteitenplan aan het lobbyen geweest. 
Het Platformbestuur Reconditionering is nu zo’n 
vier jaar bezig om het van de grond te krijgen, 
samen met onder anderen Geerlof van Loo van 
Stichting Salvage.” Rob Rommelse vervolgt: “Na 
de watersnood in Zuid-Limburg in 2021 zijn de 
gesprekken in een stroomversnelling geraakt. 
Iedereen zag toen de noodzaak in om de inzet 
van reconditioneringsbedrijven bij zulke rampen 
anders in te richten. We zijn nu aan onze kant in 
de laatste fase van de planvorming. Er moet nog 
wat water onder de brug door, maar daarna zijn 
wij er in principe klaar voor.” “Er zijn nog wat 
initiatieven die we moeten uitwerken”, vult Ilse 
Mariën aan. “Wel hebben we samen met 
Stichting Salvage een raamwerk vastgesteld 
waarbij we naar elkaar hebben uitgesproken dat 
beide partijen het zo zien. Stichting Salvage gaat 
die basis nu met het Verbond van Verzekeraars 

afstemmen, om daar een akkoord op te krijgen, 
zodat we met ons plan bij het draaiboek van het 
Verbond kunnen aansluiten.”

Gemaakte afspraken
Het raamwerk van het Calamiteitenplan 
Reconditionering Nederland (CPN) voorziet in 
een leidende rol van Stichting Salvage bij 
grootschalige incidenten. Afgesproken is dat alle 
schadestopbedrijven bij dergelijke incidenten 
worden ingezet. Alle bedrijven die eraan 
meewerken zijn door Salvage gecertificeerd. Ze 
hanteren bij een grote calamiteit dezelfde 
tarieven voor de inzet van personeel, transport-
middelen, apparatuur, machines en hulpmiddel-
en. Bedrijven die zich niet aan die tarieven 
committeren, worden niet ingezet. Tot slot is in 
het raamwerk vastgelegd dat de CPN-manager, 
dus de centrale contactpersoon vanuit de 
reconditioneerders ter plaatse gedurende de 
calamiteit, door een lid van Schoonmakend 
Nederland wordt geleverd. “We zijn dus al ver 
met de uitwerking van het plan”, zegt Ilse Mariën. 
“Wel moet er bijvoorbeeld nog een piketrooster 

komen voor de samenwerking van de CPN- 
manager met de Officier van Dienst Salvage en 
we hebben een capaciteitsinventarisatie met 
betrekking tot middelen en materialen gemaakt, 
maar Stichting Salvage moet die aspecten nog 
met het Verbond afstemmen.” Een eigen taak 
voor Salvage is om na de beredding een stabiele 
situatie te creëren en de overdracht aan de 
desbetreffende verzekeraars te verzorgen.

Gegarandeerde capaciteit
Bij een grootschalige ramp kunnen in principe 
alle reconditioneringsbedrijven die zich bij het 
Calamiteitenplan hebben aangesloten, worden 
ingezet. Welke bedrijven daadwerkelijk worden 
opgeroepen, is afhankelijk van bijvoorbeeld de 
omvang van de ramp en waar die zich heeft 
voorgedaan, maar ook die details moeten nog 
worden vastgesteld. Rob Rommelse: “Het 
belangrijkste is dat we nu een proces hebben 
opgetuigd, zodat we dat niet hoeven te doen op 
het moment dat er een ramp plaatsvindt. We 
weten nu wie ‘in the lead’ is en ook welke 
bedrijven beschikbaar zijn. De bedrijven die 

Rob Rommelse

We weten nu  
wie ‘in the lead’ is  

en ook welke  
bedrijven 

beschikbaar zijn
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Het is uniek dat 
we dit voor elkaar 
hebben gekregen

meedoen hebben capaciteit toegezegd en we 
weten waar welke materialen en middelen 
voorhanden zijn. Dat alles geeft een gegaran-
deerde capaciteit waarmee we heel snel kunnen 
schakelen.”

Onduidelijkheden
Bij de watersnood in Zuid-Limburg in juli 2021 
heeft een groot aantal reconditioneringsbedrij- 

ven goed werk geleverd. Wel waren er recondi-
tioneerders per verzekeraar aan het werk, die 
allemaal zelf, onafhankelijk van elkaar, hun plan 
moesten trekken. Het kwam voor dat verschillen-
de reconditioneerders in dezelfde straat aan het 
werk waren, wat inefficiënt was. Onduidelijk-
heden waren er over waar wel en waar niet kon 
worden gewerkt, over verschillen tussen 
bedrijven en particulieren, over de kosten van 
overnachtingen en kilometervergoedingen. 
Steeds moesten dergelijke afspraken opnieuw 
worden gemaakt en bleven er ad-hocvragen 
onbeantwoord. “Vaak moest eerst contact met 
het Verbond van Verzekeraars worden opge-
nomen”, vertelt Rob Rommelse, “en vervolgens 
weer met de afzonderlijke verzekeraars. Dat was 
begrijpelijk, natuurlijk, maar op dat moment wil je 
beredderen, gedupeerden helpen en wil je geen 
basiszaken moeten regelen. Toch gebeurde het 
te vaak dat eerst overleg nodig was voordat een 
bedrijf aan de slag kon. Zo ontstond er ruis waar 
niemand op zit te wachten. Met de afspraken die 
we nu maken, moet dat verleden tijd zijn.”

Uniek
“Het is uniek dat we dit voor elkaar hebben 
gekregen”, zegt Ilse Mariën. “Normaal gesproken 
is er concurrentie tussen de bedrijven, maar nu 
maken we gezamenlijke afspraken en soms voelt 
dat onwennig aan. Het was daarom in het begin 
helemaal niet zeker of we hieruit konden komen. 
Als je dan ziet dat we dit toch relatief snel voor 
elkaar hebben gekregen, mogen we daar zeker 
trots op zijn. Op het moment dat zich in de 
toekomst een calamiteit voordoet, zullen de 
reconditioneringsbedrijven elkaar weten te 
vinden en zullen zij zich verenigen. Met die 
intentie hebben de bedrijven hiernaar gekeken. 
Het ziet ernaar uit dat wateroverlast zich in de 
toekomst vaker zal voordoen. Dan willen we er 
echt met z’n allen staan en daar zijn de recondi-
tioneringsbedrijven nu op voorbereid. Het was 
een lange weg, maar het resultaat staat. Het is 
een mooi voorbeeld van een vruchtbare 
samenwerking tussen het Platformbestuur 
Reconditionering van Schoonmakend Nederland 
en Stichting Salvage!”
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Raad van Toezicht 
weer op volle sterkte

Hans Mentink heeft in zijn huidige functie -  
directeur Reinsurance & Analytics bij Achmea 
Herverzekeringen - geen directe banden met 
Stichting Salvage, maar hij kent het werk van 
Salvage goed uit de tijd toen hij nog bij de divisie 
Schade & Inkomen van Achmea werkzaam was. 
“Ik vind het leuk nu als toezichthouder bij de 
stichting betrokken te zijn, want Salvage doet 
geweldig werk”, zo zegt hij. Dat ook Achmea in de 
Raad van Toezicht van Stichting Salvage 
vertegenwoordigd is, vindt Mentink haast 
vanzelfsprekend. De maatschappij heeft immers 
in de sector brand een marktaandeel van circa 23 
procent - bij bijna één op de vier branden is 
Achmea betrokken. Ook Salvage-directeur Johan 
van den Berg werkte vroeger bij Achmea. 
Mentink en Van den Berg kennen elkaar dan ook 
goed, maar het was Richard Oets, voorzitter van 
de Raad van Toezicht, die Hans Mentink 
uitnodigde in de raad zitting te nemen. Zij 
kennen elkaar doordat ze lange tijd samen in de 
afdelingscommissie Brand van het Verbond van 
Verzekeraars hebben gezeten.

Governance en datagebruik
De Raad van Toezicht van Stichting Salvage heeft 
vier reguliere vergaderingen per jaar, naast nog 
een aantal telefonische vergaderingen. De 
raadsleden hebben daarnaast individuele 
contacten met directeur Johan van den Berg over 
thema’s in hun eigen portefeuille. De portefeuille 
van Hans Mentink omvat governance en het 
gebruik van data. Voorbeelden van gover- 
nance-aspecten zijn het functioneren van de 

Mentink vindt het ook belangrijk dat de leden 
van de Raad van Toezicht het onderling goed 
met elkaar kunnen vinden. Hij vertelt: “Vorig jaar 
was ik veertig jaar in dienst bij Achmea - nog niet 
eens mijn eerste werkgever. Ik begon mijn 
carrière bij Centraal Beheer als een jonge 
accountmanager. Cas Verhage was daar toen ook 
accountmanager. We zijn daarna onze eigen weg 
gegaan, Cas is nu commercieel directeur van 
Nh1816, maar hoe leuk is het om na bijna veertig 
jaar in deze Raad van Toezicht een van mijn 
alleroudste collega’s tegen te komen! Ook de 
relatie met Richard en Adéle beschouw ik als heel 
plezierig en daarom zijn de vergaderingen dat 
ook. Het gaat in de eerste plaats om de inhoud, 
want we zitten daar met een bepaalde verant-
woordelijkheid, maar er is altijd ruimte voor 
humor. Heel plezierig!”

Raad van Toezicht zelf, de relatie met de 
accountant, de relatie met het Verbond van 
Verzekeraars, het organiseren van audits en de 
inzet van een vertrouwenspersoon voor het 
personeel, wat inmiddels via een arbo-organisa-
tie is geregeld. “Ik heb de Nederlandse govern-
ancecode bestudeerd”, vertelt Mentink, “die 
weliswaar voor beursgenoteerde onderne-
mingen en niet voor een relatief kleine stichting 
is opgesteld, maar daar haalde ik behoorlijk veel 
aspecten uit waar we goed naar moeten kijken.” 
Wat het gebruik van data betreft, overlegt Hans 
Mentink met Johan van den Berg over het 
aanwenden van de waardevolle data die 
Stichting Salvage ten behoeve van verzekeraars 
heeft. Ook wordt gekeken of Stichting Salvage 
meer van externe databronnen gebruik kan 
maken. Daarnaast is dataveiligheid een belangrijk 
thema. Mentink: “Uiteindelijk hebben we ook 
gegevens van particulieren in het systeem. 
Ontstaat er een lek, dan heb je gelijk een 
reputatieverlies.”

Effectief vergaderen
Hans Mentink kijkt met plezier terug op het 
eerste jaar in de Raad van Toezicht. “De vergade-
ringen worden altijd zeer goed voorbereid, met 
een uitnemende secretariële ondersteuning: de 
agenda en de vergaderstukken zijn op tijd. Ook 
tussendoor worden we goed geïnformeerd, over 
ontwikkelingen, de performancecijfers of 
bijvoorbeeld als Salvage in een vakblad wordt 
genoemd. Alles gaat heel gestructureerd, 
waardoor we effectief kunnen vergaderen.” 

Hans Mentink

Sinds 1 december 2021 is Hans Mentink lid van de Raad van Toezicht 
van Stichting Salvage. De raad bestaat nu uit voorzitter Richard Oets en 
de leden Adéle Jeuken, Cas Verhage en Hans Mentink. Een gesprek met 
Mentink over zijn werk voor Stichting Salvage.

Achtergrond
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Per 1 januari 2023 gaat Riet Licht 
met pensioen. Zij was sinds 2008 

directieassistente, met diverse extra 
taken, bij Stichting Salvage. Sinds 
1 juni 2022 wordt Edith Brink als 

haar opvolgster ingewerkt. Een 
gesprek met beiden over wat eraan 

voorafging en wat hierna zal volgen.

Riet Licht was ooit reclamecoördinator bij een 
grote retailorganisatie met driehonderd winkels 
toen ze een nieuwe stap in haar werkzame leven 
wilde zetten. Ze overwoog een eigen bedrijf te 
beginnen, mogelijk in de grafische wereld, maar 
zag daar bij nader inzien van af. Later ging ze als 
communicatiemedewerker bij de Belastingdienst 
werken, waar haar contract als gevolg van een 
grote reorganisatie niet kon worden verlengd. 
Voor haar was dat het moment om op een 
advertentie in De Stentor te reageren, het 
dagblad voor Apeldoorn en omstreken, waarin 
door Stichting Salvage een directieassistente 
werd gevraagd. Stichting Salvage was toen nog 
een onderdeel van de VHD, de Verzekeraarshulp-

Wisseling  
van de  
wacht 
op het  

directie-
secretariaat

Riet Licht
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Het leek een beetje 
alsof ik een eigen 

bedrijf had

Persoonlijker en 
dichterbij
Edith Brink, de nieuwe directieassistente  
bij Stichting Salvage, neemt alle taken van 
Riet Licht over. Edith werkte hiervoor 24 jaar 
bij Achmea, op diverse afdelingen binnen 
de schadeafhandeling. Zo kende zij 
Salvagedirecteur Johan van den Berg, die 
bij de expertisedienst van Achmea manager 
van de brandspecialisten was. Ze kwamen 
in contact, waarna een eerste oriënterend 
gesprek met Johan en Riet volgde. “Voordat 
ik het wist, waren we twee uur verder. En 
toen dacht ik: ik geloof dat ik dit leuk vind!” 
Na nog een vervolggesprek kon Edith op  
1 juni 2022 beginnen. “Wat ik vooral heel 
erg leuk vind, is om in een klein bedrijf te 
werken”, zegt ze. “We hebben als Salvage 
wel een heel grote werkomgeving, maar we 
werken hier met een klein clubje op 
kantoor. Bovendien heb je hier het hele 
schadeconcept in één bedrijf. Ook dat vind 
ik erg leuk. Natuurlijk is het voor mij ook wel 
een leertraject, bijvoorbeeld het financiële 
component.” Edith ervaart haar werk bij 
Stichting Salvage als een mooie uitdagende 
functie, met veel afwisseling.  
“Je bent direct betrokken, alles gaat over 
minder schijven”, zegt ze. Edith woont in 
Ugchelen bij Apeldoorn met haar man en 
kinderen, ze tuiniert, tennist en leest veel, 
ze heeft een hele verzameling huisdieren 
en doet vrijwilligerswerk als lid van het 
bestuur van de dorpsvereniging.

Edith Brink

dienst in Deventer. Formeel kwam Riet in dienst 
van de VHD, van waaruit zij bij Stichting Salvage 
werd gedetacheerd. Toen Stichting Salvage 
enkele jaren later verzelfstandigde, mocht zij als 
directieassistente over alle facetten van een 
nieuw zelfstandig bedrijf meedenken en die 
vervolgens aanpakken. “De ambitie een eigen 
bedrijf te beginnen, heb ik dus bij Stichting 
Salvage volledig kunnen invullen, maar zonder 
daarbij de financiële risico’s van een beginnende 
ondernemer te lopen!”, zo vertelt ze.

Verzekeraarskant
Bij Stichting Salvage werd Riet Licht de 
assistente van de toenmalige directeur en 
Salvagemanager van het eerste uur Brenda 
Reinders. “Ik heb twee keer bij Brenda gesollic-
iteerd!”, vertelt ze. “In 1975, toen ik pas in 
Apeldoorn woonde, ben ik bij Centraal Beheer 
gaan werken. Daar was Brenda toen human 
resourcemanager. Volgens mij kennen wij elkaar! 
- zei ik toen ik voor een tweede keer bij haar 
ging solliciteren.” Bij Centraal Beheer haalde Riet 
haar Assurantie B-diploma en dat bleek een 
voordeel te zijn toen zij bij Stichting Salvage 
ging werken, omdat ze daar onder andere de 
contacten met verzekeraars ging onderhouden. 
“We zijn in 2010 met de verzeke- 
raars op voorschot gaan werken”, vertelt ze. “Alle 
contracten, brieven en afrekeningen zijn van het 
begin af aan over mijn bureau gegaan. Toen ook 
kreeg ik nauwere contacten met de grote 
verzekeraars. Zijn er bij meldingen vragen over 

verzekeraars, dan komen die bij mij te liggen.  
We hebben inmiddels ook diverse buitenlandse 
verzekeraars op de markt. Meestal zoek ik contact 
met deze maatschappijen en ga ik samen met 
Johan, directeur van Stichting Salvage, onze 
dienstverlening uitleggen om bij een Salvage-
inzet voor hun klanten de samenwerking goed 
geborgd te hebben.” 

Duizendpoot
Naast haar werk in relatie tot de verzekeraars 
heeft Riet nog tal van andere taken gehad. Zo 
regelt ze een groot deel van de financiën, zowel 
de financiën die direct aan de stichting zijn 
gerelateerd als de financiën die met de melding-
en hebben te maken. Deze laatste zijn weliswaar 
voor een deel uitbesteed, maar Riet stuurt dat 
deel wel aan. Ze doet ook personeelszaken, de 
algemene verzekeringen voor de stichting en ze 
is woordvoerder naar de pers. Niet in de laatste 
plaats regelt ze alle externe uitingen, het 
drukwerk, de website, ze is betrokken bij een 
bedrijfsfilm die in de maak is en ze coördineert de 
productie van Uit de brand, waardoor ze toch 
ook via Stichting Salvage in de grafische wereld is 
terechtgekomen. “Het was best een drukke 
veelzijdige baan, maar ik heb het erg leuk 
gevonden om dat bij Salvage allemaal te kunnen 
doen. En het leek er dus een beetje op alsof ik 
een eigen bedrijf had.”

Kennisverrijking
Riet ziet ernaar uit meer vrije tijd te hebben. “Ik 
heb wel een wensenlijstje”, zegt ze, “maar eerst ga 
ik gewoon niets doen. Daarna wil ik waarschijnlijk 
een studie oppakken, ik denk bijvoorbeeld aan 
kunstgeschiedenis. Ook doe ik veel in muziek, dus 
misschien nog een muziekstudie en een 
vreemde taal leren lijkt me ook erg leuk. Mijn 
man en ik willen meer tijd aan museumbezoek 
besteden, we fietsen graag en ik lees graag. Of ik 
vrijwilligerswerk ga doen, weet ik nog niet, want 
dat is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We 
passen regelmatig op de kinderen van een neef 
en nicht en dat is altijd een feestje. Dus ik denk 
dat die vrije tijd vanzelf wel wordt ingevuld, daar 
ben ik echt niet bang voor. Het was een mooie 
enerverende tijd bij Stichting Salvage. Ik heb 
genoten van alle contacten tijdens mijn werk en 
natuurlijk met de collega’s. Ik wens Edith alle 
goeds!”
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“Ik ben in maart 2019 als brandexpert bij DEKRA 
gaan werken”, vertelt Ferdinand Rossen. “Vroeger 
heb ik al eens het oude Assurantie B-diploma 
gehaald en heb ik via een detacheringsbureau bij 
verschillende pensioenverzekeraars gewerkt, 
bijvoorbeeld bij Delta Lloyd, waar ik relatiema- 
nager voor grote internationale klanten was. Bij 
Delta Lloyd ben ik uiteindelijk in dienst getreden. 
Vervolgens heb ik als salesmanager in de 
ongediertebestrijding en als VVE-manager bij een 
VVE-beheerder gewerkt. In deze laatste functie 
had ik regelmatig contact met aannemers, 
verzekeraars en experts, waardoor mijn voorliefde 
voor de schadewereld weer werd opgewekt. 
Vervolgens ben ik bij DEKRA Expertise aan de  
slag gegaan.

Echte toevoeging
Al tijdens zijn Assurantie B-opleiding las 
Ferdinand Rossen over Stichting Salvage en 
sindsdien heeft hij altijd de ambitie gehad om 
voor Salvage te gaan werken. “Ik heb me nooit 
gerealiseerd hoe dat werk in elkaar stak, maar het 
ondersteunen van mensen en het beredderen 
van spullen leek me fantastisch. En bij DEKRA 
werd het werk van Salvagecoördinator gepro-
moot.” Ferdinand heeft inmiddels de opleiding 
tot Salvagecoördinator afgerond. “Dat was te 
gek!”, zegt hij. “Het was best intensief, drie dagen 
van ’s ochtends vroeg tot een keer zelfs half elf ’s 
avonds. Het was een heel gevarieerd en leerzaam 
programma, waarin alle facetten aan de orde 
kwamen, zowel technisch als sociaal, dus met 
rollenspel. Ik vond het superinteressante en 
leerzame dagen!”

Dankbaar werk
Ferdinand had nog geen Salvage- 
dienst gedraaid toen we een 
gesprekje met hem hadden, “maar 
ik heb er enorm veel zin in”, zegt hij. 
“Ik ben overal op voorbereid. Ik heb 
mijn auto ingepakt met het materiaal 
dat we van Salvage en mijn werkgever ter 
beschikking hebben gekregen en sta bij 
wijze van spreken klaar om te worden 
ingezet.” Gevraagd naar zijn verwachtingen 
zegt hij: “Ik verwacht vanuit een andere rol van 
toegevoegde waarde te kunnen zijn en echt 
ondersteunend voor de gedupeerden. Ook de 
eerste bereddering om verdere kosten te 
voorkomen, is voor zowel de gedupeerde als 
de verzekeraar van belang. Dat zal veel 
voldoening geven en het is heel dankbaar 
werk.” Ferdinand Rossen heeft één week per 
twaalf weken Salvagedienst en zal eerst bij 
kleinere branden worden ingezet. “Toch vind ik 
het spannend”, zegt hij. “Je weet niet precies 
wat je kunt verwachten. Je rijdt ernaartoe en 
wat tref je daar dan aan? Maar goed, ik ben er 
klaar voor!”

Salvagecoördinatoren   aan het woord
Ferdinand Rossen heeft onlangs zijn opleiding tot Salvage-
coördinator afgerond en had bij het ter perse gaan van dit 
nummer van Uit de brand nog geen Salvagedienst gedraaid. 
Welke verwachtingen heeft hij van het werk voor Salvage?  
Aziz Hussainali is nu zo’n twee jaar Salvagecoördinator.  
Wat zijn zijn ervaringen tot nu toe? Twee Salvagecoördinatoren 
aan het woord over hun werk namens Salvage.

Ferdinand
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Salvagecoördinatoren   aan het woord
Meer voldoening
Aziz Hussainali is nu ruim een jaar brandexpert 
bij de vestiging van Crawford & Company in 
Drachten. Hiervoor deed hij hetzelfde werk bij 
Sedgwick en bij de voorganger daarvan, 

Cunningham Lindsey. Bij Sedgwick was hij een 
collega van Roel Hoorn, Salvagecoördinator 

met een lange staat van dienst en met 
hem is Aziz een paar keer mee geweest 

om met Salvage kennis te maken. “Mijn 
dossiers gaan eigenlijk altijd over 

geld”, zegt Aziz, “en van de verze-
kerde krijg je daar niet vaak 
waardering voor. Maar bij Salvage, 
ja, daar kun je echt iets voor de 

mensen en bedrijven betekenen. 
Dat geeft meer voldoening. Daarom 

heb ik me toen opgegeven voor de 
opleiding om Salvagecoördinator te 

worden.”

Nu ook middelbranden
Aziz Hussainali is nu zo’n twee jaar als Salvage- 
coördinator werkzaam. “Eerst deed ik alleen kleine 
branden”, vertelt hij, “maar na een jaar mocht ik 
ook middelbranden doen, in Noord-Nederland. 
Het kost je wel nachtrust en het vraagt ook thuis 
een goede planning, maar dat is het wel waard. 
De mensen zijn meestal heel dankbaar voor de 
informatie die je kunt geven, omdat je weet wat 
er na zo’n calamiteit op hen afkomt. Ook kun je 
mensen goed helpen met bijvoorbeeld een 
schoonmaakactie, waardoor ze in hun woning 
kunnen blijven. En laatst nog heb ik voor een 
gedupeerde en haar kinderen onderdak kunnen 
regelen, inclusief het vervoer naar een hotel, 
aangezien hun eigen woning onbewoonbaar 
was. Daar waren ze heel blij mee.”

Asielzoekerscentrum

Gevraagd naar een calamiteit waar hij bijzondere 
herinneringen aan bewaart, hoeft Aziz Hussainali 
niet lang na te denken. “Laatst werd ik opgeroe- 
pen voor een brand in een asielzoekerscentrum”, 
vertelt hij. “Tijdens het koken was de vlam in de 
pan geslagen, waarna het afzuigkanaal was gaan 
branden. Ik was daar bij een appartement waar 
acht asielzoekers in verbleven en dat apparte-
ment was total loss. Het hele appartement was 
vol bluswater, rook en roet. Bij de gedupeerden 
stonden de tranen in de ogen. Het weinige dat ze 
hadden, maar dat voor hen wel belangrijk was, 
wilden ze graag terug hebben: de traditionele 
kleding die ze uit hun land hadden meegebracht, 
het eten dat ze in een locker in hun slaapkamer 
bewaarden en ook hun eetgerei, vooral hun bord, 
omdat ze niet veel borden hadden om van te 
eten. Je staat er niet vaak bij stil dat deze mensen 
zo weinig hebben.” Gelukkig was er in hetzelfde 
complex vervangende ruimte, omdat aan een 
andere groep asielzoekers net een woning was 
toegewezen.

Aziz Hussainali wil in de toekomst graag ook de 
nog grotere branden gaan doen. “Hoe groter de 
calamiteit, des te groter het aantal gedupeerden 
en des te meer je voor hen kunt betekenen”, zegt 
hij. “Gaat het om een bedrijf, dan weet de 
eigenaar meestal heel goed wat hij moet doen 
om zijn bedrijf voort te zetten. Maar particulieren 
weten vaak niet wat hen te wachten staat en 
worden vaak in hun emoties en in hun porte-
monnee geraakt. Daarom wil ik vooral hen graag 
helpen”, zo zegt hij tot slot.

Aziz
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Feestdagen
   preventietips

Een echte kerstboom is erg brandbaar. Neem het 
liefst een kunstkerstboom, want deze is brand-
veiliger. Of neem, als je toch een echte wilt, één 
met een kluit. Deze droogt minder snel uit en is 
daardoor minder brandgevaarlijk;

Let bij gourmet en fondue op met 
spiritus. Vul nooit een brandende of warme 
brander bij met brandstof. Dit geldt ook 
voor nephaarden en sfeerverlichting die 
worden aangestoken door het gebruik van 
bio-ethanol.

Een kachel of openhaard is heel sfeervol.  
Als je deze gebruikt, zorg er dan voor dat het schoor-
steenkanaal goed is onderhouden. Laat de schoorsteen 
minstens één keer per jaar vegen en controleren op 
scheuren en lekkage. Tijdens het stoken komen 
schadelijke stoffen vrij. Meer hierover lees je op de 
website van GGD regio Utrecht.

Als je vuurwerk af mag steken of 
erna gaat kijken, wees dan alert.  
Koud vuurwerk bestaat niet,  
ook sterretjes worden heet  
en kunnen letsel veroorzaken.  
Gebruik altijd een aansteeklont 
voor het afsteken van vuurwerk en 
plaats het vuurwerk op een stevige 
vlakke ondergrond. Bescherm je 
ogen en die van je (klein)kinderen 
met een speciale vuurwerkbril.

Kaarsen staan sfeervol, maar pas 
hier erg mee op! Houd kaarsen uit de 
buurt van ontvlambare materialen 
(zoals gordijnen, kerstversieringen, 
kerststukjes en papieren tafelkleedjes), 
kinderen en van plekken waar men 
steeds langs loopt. Plaats kaarsen dan 
ook vooral in een stevige, stabiele, 
hittebestendige houder.

Zorg dat de versiering in huis brandveilig 
of geïmpregneerd (=brandvertragend) is. 
Elektrische verlichting in de boom is mooi, 
maar alleen veilig als de verlichting het 
KEMA keurmerk heeft. Controleer daarnaast 
de bedrading op eventuele beschadiging.

Stichting Salvage 
wenst u fijne én 
vooral veilige 
feestdagen en een 
voorspoedig 2023 toe!
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