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Een hommage 
aan Salvage

2007 2017

Dertig jaar Stichting Salvage – wat 
een tijd! Het eerste hoofdstuk van 
een destijds onzekere toekomst, dat 
wil zeggen de experimentele opzet in 
Eindhoven, staat alle betrokkenen nog 
helder voor de geest. Alsof het nog maar 
zo kort geleden is. Toch zijn er sindsdien 
dertig jaren verstreken. En wat is er in 
die tijd veel gebeurd! We hebben ons 
ontwikkeld van een club enthousiaste 
pioniers tot een alom gewaardeerde 
organisatie, met een belangrijke rol na 
een brand of explosie en na een storm of 
wateroverlast.
 
Het allerbelangrijkste wat er sindsdien is 
gebeurd, is natuurlijk dat we tienduizenden 
mensen in de moeilijkste uren van hun 
leven hulp mochten bieden. Mensen die 
iets verschrikkelijks meemaakten, hun 
huis en hun bezittingen kwijtraakten en 
misschien wel een naaste hadden verloren, 
konden we troost, persoonlijke aandacht 
en praktische hulp geven, terwijl we er 
tegelijkertijd voor zorgden dat de schade 
niet groter werd en dat het contact met de 
brandverzekeraar tot stand kwam.
 
Voor dit werk hebben we veel 
teruggekregen, met name dankbaarheid 
van de gedupeerden die we hebben 
geholpen. Daar doen we het voor. Uit 
die dankbaarheid blijkt telkens weer dat 
onze dienstverlening heel hard nodig 
is. Zo’n brand of een andere schade kan 
een enorme impact hebben. Wie het 
overkomt, heeft voor altijd een leven vóór 

de brand en een leven erna. Het is een 
traumatische gebeurtenis die mensen blijft 
bezighouden. Het blijft heel bijzonder om 
gedupeerden in die eerste uren na zo’n 
schok te helpen. Vooral de persoonlijke 
aandacht, het luisterend oor, de wil om in 
de eerste behoeften te voorzien, en dat 
allemaal heel snel nadat het persoonlijke 
drama zich heeft afgespeeld, worden 
enorm gewaardeerd.
 
Het zijn onze stafmedewerkers, de 
medewerkers van de alarmcentrale 
en natuurlijk eerst en vooral onze 
Salvagecoördinatoren die deze klus al drie 
decennia klaren. Zij zetten zich met hart 
en ziel in en staan bij nacht en ontij klaar 
om eropuit te trekken. Zij maken de meest 
schrijnende situaties mee, zeker ook in 
deze tijd, waarin bijvoorbeeld verwarde en 
vereenzaamde ouderen die nog zelfstandig 
wonen, een brand moeten meemaken 
en dan op niemand een beroep kunnen 
doen. We mogen ons daarom zeer gelukkig 
prijzen met 125 Salvagecoördinatoren die 
zeer sociaal bewogen zijn en het hart op 
de goede plaats hebben. Graag wil ik op 
deze plaats tot uitdrukking brengen dat we 
al onze coördinatoren voor hun inzet zeer 
dankbaar zijn.
 
Persoonlijk ben ik ook dankbaar dat ik 
dit werk al die jaren heb mogen doen. 
Na 10 jaar bij Centraal Beheer te hebben 
gewerkt, werd ik in 1988 gevraagd om 
als Salvagecoördinator binnendienst 
bij de Verzekeraarshulpdienst de uitrol 

van Salvage in Nederland te begeleiden. 
Sindsdien vind ik het een voorrecht om 
mij voor dit werk te mogen inzetten. 
Ik ben ervan overtuigd dat ik in weinig 
andere betrekkingen zou hebben kunnen 
samenwerken met zo veel gemotiveerde 
en positief ingestelde betrokkenen. Dag in 
dag uit is dit een enorme stimulans om dit 
werk met volle overgave te blijven doen.
 
Dertig jaar lang hebben we één 
moeilijkheid in onze organisatie nooit 
aan de orde gesteld en voor eens 
en altijd opgelost. Daar is het nu de 
hoogste tijd voor. Ik heb het over de 
uitspraak van Salvage. In het allereerste 
begin hebben we voor de Engelstalige 
uitspraak gekozen. Later zijn steeds 
meer betrokkenen de Nederlandstalige 
uitspraak gaan gebruiken. Voor dit laatste 
is veel te zeggen. In het Engels betekent 
Salvage immers beredding, terwijl in het 
Nederlands ook de schouderfunctie ertoe 
behoort. Daarom hakken we de knoop 
door en gebruiken we voortaan alleen nog 
de Nederlandstalige uitspraak. Ik zal er 
zelf aan moeten wennen maar ik ga ervan 
uit dat – nu we in Van Dale staan – ook 
die Nederlandstalige uitspraak eraan zal 
worden toegevoegd..  En ik noem daarom 
dit jubileumnummer van Uit de brand een 
hommage aan Stichting Salvage!
 
Brenda Reinders,
directeur van Stichting Salvage



Brand!
De voorgeschiedenis van Stichting Salvage begint in de vroege 
nieuwjaarsochtend van 1985. In die uren ging een winkelcentrum 
in Uithoorn in vlammen op. Het lukte op dat moment niet 
een timmerman te vinden om winkels dicht te timmeren of 
een aannemer om hekken te plaatsen. ’s Middags liepen de 
ramptoeristen dan ook tussen de rokende puinhopen met 
winkelkarretjes de bedrijven te plunderen, want iedereen kon er zo 
bij. 

Gloedvol betoog
Kort daarna organiseerde Swiss Re een seminar over brand 
en brandstichting. Joop Waterreus, destijds voorzitter van de 
Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland, was een van de 
sprekers. Hij hield een gloedvol betoog voor het zo snel mogelijk 
na een brand in gang zetten van hulpverlening, schadebeperking 
en fraudeonderzoek. Korte tijd later mocht hij zijn boodschap 
herhalen op een vergadering van de Nederlandse Vereniging van 
Brandweercommandanten. De voorzitter van deze vereniging, 
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Hans van Dam, vond het een uitstekend idee. Aldus werd de kiem 
gelegd voor een salvageproef, van 1 juli tot en met 31 december 
1985, in de regio Eindhoven.

Groot succes
De proef in Eindhoven was een groot succes. Eerst werd deze tot 
de stad beperkt, maar in 1986 naar de omliggende gemeenten 
uitgebreid. In de proef werd bij 65 van de 76 branden in dat 
eerste halfjaar een van de zestien Salvagecoördinatoren ingezet. 
Deze coördinatoren waren geworven bij schadestopbedrijven 
en expertisebureaus in de regio. Achteraf werd beoordeeld in 
hoeverre hun inzet zinvol was geweest. Op grond hiervan werden 
later de inschakelcriteria vastgesteld. In de proef werd met lokale 
aannemers gewerkt, omdat de brandweer daar goede ervaringen 
mee had. Voor de gespecialiseerde schadestopwerkzaamheden 
werden schoonmaakbedrijven benaderd. Als Salvage-alarmcentrale 
werd de alarmcentrale van de Verzekeraarshulpdienst (VHD) in 
Apeldoorn ingeschakeld.

Joop Waterreus was in de jaren tachtig 

voorzitter van de Vereniging van 

Brandassuradeuren in Nederland en tevens 

de eerste voorzitter van Stichting Salvage. 

“Zonder Salvage zou de schadelast voor 

brandverzekeraars hoger uitvallen en in een 

aantal gevallen het herstel voor de cliënt 

langer duren.”

MEI 2017 5

Elie van Strien volgde Hans van Dam op als 

voorzitter van de Nederlandse Vereniging van 

Brandweercommandanten. “Salvage is binnen de 

brandweer een begrip geworden. Burgers hebben 

bij brand juist direct hulp nodig om de nazorg 

te regelen. Brand heeft een enorme impact en 

Salvage helpt dan om mensen te ondersteunen en 

waar dat kan te ontzorgen.”

2007 2017



Hoera, het is  
een stichting!

Jaap de Groot was directeur van de 

Verzekeraarshulpdienst van 1980 tot 1992. 

“Stichting Salvage is nu in de bloei van 

haar leven en dat is een gelukwens waard. 

In 1985 deed ik actief mee aan de proef 

in Eindhoven. Het gaf destijds, en ook nu 

nog, veel voldoening en trots dat wij dit 

met elkaar tot een succes hebben kunnen 

maken.”

MEI
1987
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 “Met voortvarendheid”
“De in het Eindhovense salvage-experiment 
opgedane ervaringen bieden voldoende basis om met 
voortvarendheid een landelijke salvagestructuur na te 
streven”, concludeerde Joop Waterreus in zijn nota van 
juni 1986, waarin de resultaten van de proef in Eindhoven 
werden geëvalueerd. Voor de ontwikkeling van zo’n 
landelijke Salvagestructuur was inmiddels in opdracht 
van de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland 
een Stuurgroep Salvage ingesteld, met Waterreus als 
voorzitter, evenals een Stichting Salvage i.o. Daarnaast was 
een aantal subcommissies actief, o.a. de Subcommissie 
Mandatering en Opleiding Salvagecoördinatoren, de 
Subcommissie Juridische aspecten en de Subcommissie 
Financiële aspecten. Het financieel memorandum dat 
destijds door deze laatste commissie werd opgeleverd, 
is na dertig jaar nog steeds het uitgangspunt voor 
de verrekeningen van de Salvage-activiteiten. Alle 
commissies bestonden uit vertegenwoordigers van 
de drie ‘bloedgroepen’ die de basis vormden van deze 
unieke samenwerking: verzekeraars, expertisebureaus en 
schoonmaakbedrijven.

Vele vaders
Op 11 mei 1987 kon Stichting Salvage definitief worden 
opgericht. In het jubileummagazine bij het twintigjarig 
bestaan van de stichting is aangegeven dat succes 
doorgaans vele vaders kent en in het geval van Stichting 
Salvage is dat niet anders. Het eerste bestuur bestond 
uit de heren Waterreus (voorzitter), Horstman en 
Renger namens de Vereniging van Brandassuradeuren 
in Nederland (VBAN), Verloop namens het Bureau 
Coördinatie Experts (BCE) en Herlaar en Bunnik 
namens de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en 
Bedrijfsdiensten (OSB). 

Drie doelstellingen 
Hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en 
advies over het vervolg namens de brandverzekeraars:  
dat zijn al dertig jaar lang de drie doelstellingen van 
Stichting Salvage.

Peter van Rensen, directeur bij 

Cunningham Lindsey Nederland, was 

Salvagecoördinator van het eerste uur en 

coördineerde destijds het salvage-experiment 

in Eindhoven. “Stichting Salvage stelde als 

eerste de verzekerde centraal, en was dus 

haar tijd ver vooruit, met als gevolg een 

al jarenlange hoge klanttevredenheid. Een 

voorbeeld voor onze industrie!”

MEI 2017 7
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De minister  
is enthousiast

AUG
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Als een olievlek
Meteen na de oprichting van Stichting Salvage gingen de 
bestuursleden en ook medewerkers van de Verzekeraarshulpdienst 
de regionale brandweercommandanten in Nederland bezoeken om 
hun medewerking aan het Salvageconcept te vragen. Vooral Jaap 
de Groot en Bauwke Kamphuis (VHD), Piet von Reth, Ton Bunnik, 
Henk Verstappen, Joop Waterreus en Ferdinand Renger hebben 
wat dat betreft veel zendingswerk verricht. De landelijke dekking 
zou in 1989 worden bereikt, op één regio na, de Noordelijke 
Delta (nu Rotterdam-Rijnmond). Brandweercommandant Berend 
Vossenaar aldaar was van mening dat het Salvagewerk tot het 

takenpakket van de brandweer hoorde. Bovendien wilde hij een 
financiële compensatie voor de samenwerking met Salvage. Pas na 
zijn vervroegde uitdiensttreding in 1995 sloot ook Rotterdam zich 
aan.

Ministeriële ruggensteun
In hun werk werden de zendelingen effectief geruggensteund 
door een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 11 
augustus 1987, gericht aan alle burgemeesters en besturen van de 
Regionale Brandweren. In deze brief verzocht minister Kees van 
Dijk, mede namens de minister van Justitie Frits Korthals Altes, de 
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Ferdinand Renger was van 1987 tot 1990 de tweede 

voorzitter van Stichting Salvage. “Het idee van de 

brandverzekeraars was, dat de service aan de klant 

met sprongen omhoog zou gaan als alle partijen 

meededen. Bovendien waren zij dan eerder bij de 

brand en konden de besparingsmogelijkheden snel en 

maximaal worden onderzocht en gerealiseerd.”

MEI 2017 9

Paul Valk werkte bij Van Spaendonck secretariaten. Dit bureau 

was werkzaam voor OSB en via die ingang daarna ook voor 

Stichting Salvage. “Liever een belendend perceel, zei ik. Hoezo, 

zei de makelaar. Een belendend perceel, hield ik vol, want die 

blijven altijd gespaard bij brand. U loopt dertig jaar achter, zei de 

huizenverkoper. Tegenwoordig is er ‘salvaazje’. Voor een brandje 

hoeft u niet meer bang te zijn. Ik heb het huis gekocht. Het 

belendend perceel is verkocht aan de buren.”

geadresseerden zich positief op te stellen tegenover de initiatieven 
van Stichting Salvage om tot een landelijke salvagestructuur te 
komen. “Allereerst zal hierdoor een goede samenwerking tussen 
de bij een schadevoorval betrokken instanties bevorderd kunnen 
worden”, aldus de minister. “Bovendien is het onder meer uit 
een oogpunt van kostenbesparing een goede zaak dat naast 
bevordering van preventieve en repressieve maatregelen bij brand 
ook aandacht wordt besteed aan schadebeperkende maatregelen. 
Voorts zullen bij een goed werkende salvage-organisatie de politie 
en de brandweer van bepaalde taken (bijvoorbeeld hulpverlening 
aan gedupeerden) kunnen worden ontlast.”

2007 2017



Onder 
professionele 
leiding

Michel van Dam was van 1990 tot medio 1995 

manager van Stichting Salvage. “Dankzij Salvage 

zijn in de afgelopen dertig jaren vele duizenden 

gedupeerden geholpen. Geweldig om te zien dat dit 

initiatief nog steeds zo succesvol is. Op deze unieke 

samenwerking tussen brandweer, verzekeraars en 

expertisebranche mogen we trots zijn.”

SEP
1990
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Professionalisering
Met het groeien van de Salvage-organisatie moest deze 
ook worden geprofessionaliseerd. De pionierstijd kon 
allengs worden afgesloten. Een belangrijke stap daarin was 
de benoeming van Michel van Dam, in september 1990, tot 
manager van Stichting Salvage. Van Dam was werkzaam 
bij de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland 
en werd vanuit deze vereniging gedetacheerd. Vanuit het 
kantoor van de VBAN in Bilthoven was hij verantwoordelijk 
voor het secretariaat van bestuur en commissies, de 
contacten met verzekeraars, financiën, klachtbehandeling 
enzovoort. Ook moest hij de samenwerking met 
politie, brandweer, alarmcentrale, expertisebureaus en 
reconditioneringsbedrijven stroomlijnen.

Bijzondere rol
In de geschiedschrijving van Stichting Salvage mag 
de bijzondere rol van Brenda Reinders natuurlijk 
niet onvermeld blijven. Zij kwam in 1988 bij de 
Verzekeraarshulpdienst werken, in eerste instantie als 
Salvagecoördinator binnendienst. Vervolgens werd zij 
groepschef van de afdeling Opvolging van de VHD (de 
groep die zich met de Salvagemeldingen bezighield) 
en vanaf 1995 manager Salvage. Van 1990 tot 1995 
behartigde Michel van Dam als het ware alle beleidsmatige 
zaken en Brenda Reinders de totale operatie, inclusief het 
contact met de Salvagecoördinatoren, de opleidingen die 
vanuit Salvage werden verzorgd, de participatie in diverse 
commissies, enzovoort. Medio 1995 nam zij de rol van 
leidinggevende over van Michel van Dam en deze functie 
bekleedt zij nu nog. Als directeur heeft zij van Stichting 
Salvage een robuuste en onafhankelijke organisatie 
gemaakt, met een unieke positie in de Nederlandse 
verzekeringsbranche.

Groeiend aantal meldingen
In deze jaren telde de Salvage-organisatie zo’n 230 
coördinatoren. Het aantal meldingen ontwikkelde zich 
positief. In 1989 werden circa 1.697 meldingen ontvangen 
en in 1995 (toen alle regio’s meededen) was dat aantal tot 
3.811 gestegen. Momenteel worden jaarlijks zo’n 4.500 
meldingen ontvangen.

Leo De Boer, directeur Schade van 

het Verbond van Verzekeraars, zat 

begin jaren negentig in de kamer 

naast Michel van Dam en heeft 

daarom de groei van Stichting 

Salvage van nabij meegemaakt. 

“Als Stichting Salvage er niet 

was, zouden we haar onmiddellijk 

moeten oprichten. Gelukkig bewijst 

de stichting al dertig jaar dat in 

geval van een calamiteit snelle, 

deskundige en klantgerichte hulp 

essentieel is.”

MEI 2017 11
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2001 

In 2001 werd de erkenningenregeling opgeheven. 
Dit gebeurde op last van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa). De erkenningenregeling 
hield immers in dat de bedrijven lid van OSB moesten zijn, 
bovendien voor de erkenning moesten betalen en ook 
dat de slager als het ware zijn eigen vlees keurde. Dit alles 
strookte niet met de mededingingswetgeving. Besloten 
werd daarom de erkenningenregeling door een stelsel 
van kwaliteitscriteria te vervangen. Dit houdt in dat de 
bedrijven ISO-gecertificeerd moeten zijn, met daarnaast 
aanvullende eisen voor Salvage ten aanzien van de 24-uurs 
beschikbaarheid, medewerkers, gebouw en materialen. 
Wordt hieraan voldaan, dan krijgen de bedrijven een 
certificaat en kunnen ze voor Salvage-opdrachten worden 
ingeschakeld. De Commissie van Erkenningen werd door 
een ad hoc-Commissie van Deskundigen vervangen. De 
certificering van de reconditioneringsbedrijven wordt door 
externe partijen uitgevoerd.

NACHT VAN ARIE 

Bedrijven werden getoetst of zij aan de 
erkenningenregeling voldeden, in theorie 
en in praktijk. De praktijktoets vond eens in 
het jaar plaats. De bedrijven kregen dan een 
fakemelding, waarbij ze werden opgeroepen 
naar een bepaald adres te komen. Doorgaans 
was dit een groot parkeerterrein bij een 
restaurant. Daar werd dan gecontroleerd of ze 
op tijd aankwamen, met de juiste mensen en 
met de juiste apparatuur en materialen in de 
auto. Deze exercitie, die de betrokken bedrijven 
absoluut niet vervelend vonden, werd ook wel 
de ‘Nacht van Arie’ genoemd, naar het bureau 
van Arie Goedhart dat de praktijktoets uitvoerde.

JUBILEUMUITGAVE 30 JAAR STICHTING SALVAGE

1983 

De Werkgroep Erkenningenregeling Schadebeperking van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en 
Bedrijfsdiensten (OSB), en dan met name het Segment IGK (Industrie, Gevels en Kalamiteiten), werkte al 
enkele jaren voordat de verzekeringsbranche het initiatief tot Salvage nam, aan een erkenningenregeling 
voor gespecialiseerde bedrijven die zich bezighielden met dienstverlening na calamiteiten. Dankzij Salvage 
kreeg deze regeling in de jaren erna echt vorm en inhoud. Het kwaliteitsbewustzijn binnen de schadestop- 
en reconditioneringsbedrijven is zonder twijfel door Salvage naar een hoger plan getild.

1986-1987 

Onder de vlag van de Stichting Salvage i.o. werd een Commissie Erkenningenregeling ingesteld. De regeling 
trad op 1 januari 1987 in werking. Bedrijven konden een erkenning krijgen voor eenvoudige, complexe en 
specialistische reinigings- en reconditioneringswerkzaamheden. Daarbij werden met name eisen gesteld aan 
organisatie, management, opleidingen en equipement. Reconditioneringsbedrijven die aan de eisen voldeden, 
konden door verzekeraars voor schadebeperkende maatregelen worden ingezet. Tot dan was het niet gebruikelijk 
dat verzekeraars dergelijke bedrijven in de arm namen. 



MEI 2017 13

2007 2017

MEI 2017 13

Kwaliteit voorop:  
30 jaar erkenningen  
en kwaliteitscriteria

2010 

In 2010 werd de certificeringsregeling aangevuld met 
kwaliteitsprestatie-indicatoren (kpi’s). De bedrijven worden 
nu dus ook achteraf getoetst. Hiertoe heeft Stichting Salvage 
zeven kpi’s opgesteld: voldoen aan de kwaliteitscriteria van 
de Stichting Salvage, de opkomsttijd bij de schadelocatie, de 
invulling van het eerste klantcontact, de uitvoering van de 
opdracht, de correctheid van de facturatie, eventuele klachten 
en de prijsstelling. Voor die prijsstelling heeft de stichting een 
minimaal tarief bepaald voor zes standaardwerkzaamheden in 
het particuliere segment. Schadestopbedrijven kunnen daarmee 
akkoord gaan of voor een hoger tarief inschrijven. Bepalend voor 
de inschakeling van de schadestopbedrijven is de totaalscore van 
de kpi’s in combinatie met de plaats van de calamiteit, de aard 
van de calamiteit (bedrijfsmatig of particulier) en de prijsstelling. 
Op basis van dit alles selecteert het automatiseringssysteem 
van Salvage bij de inschakeling van een Salvagecoördinator het 
meest geschikte schadestopbedrijf.

2002 

Keurmerk Dienstverlener na calamiteiten
Na het opheffen van de erkenningenregeling in 2001 
liet het bestuur van Stichting Salvage in 2002 een 
nieuw keurmerk ontwikkelen, het Keurmerk ‘Salvage, 
Dienstverlener na calamiteiten’. Het keurmerk was 
specifiek bedoeld voor gecertificeerde gespecialiseerde 
bedrijven. Deze mochten het keurmerk na 1 juni 
2003 gaan gebruiken, in combinatie met hun eigen 
bedrijfsnaam, op brief- en offertepapier, visitekaartjes, 
vervoermiddelen en ander promotiemateriaal.



Belgen op bezoek!
JUN
1991
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Aad Horstman van 1987 tot 2000 directeur bij Tiel 

Utrecht Verzekeringen, was een van de grondleggers 

van Stichting Salvage. “Het was aanvankelijk lastig 

om de brandweer in de Salvagegedachte mee te 

krijgen, maar uiteindelijk kwam er een uitstekende 

samenwerking tot stand. Voor de verzekeraars 

speelde mee, dat we snel ter plekke konden zijn en zo 

nodig fraudeonderzoek in gang konden zetten.”

19971987

JUBILEUMUITGAVE 30 JAAR STICHTING SALVAGE



Internationale belangstelling
Het Nederlandse Salvagemodel trok al snel internationale 
belangstelling. Op 11 juni 1991 bracht een delegatie van 
Belgische brandweermensen, verzekeraars en experts een 
uitgebreid werkbezoek aan de Salvage-alarmcentrale bij 
de VHD in Apeldoorn. De Belgen hadden plannen voor de 
oprichting van een zelfde soort hulpverleningsorganisatie, 
maar zover is het nooit gekomen. De wettelijke regelingen 
omtrent het vaststellen van de schuldvraag en de 
aansprakelijkheid stonden dat in de weg. In het voorjaar 
van 1993 brachten Salvagevoorzitter Den Boer, VHD-
directeur Richters en Salvagemanager Van Dam een 
werkbezoek aan de Zweedse zusterorganisatie Larmtjänst 
in Stockholm. In Zweden wordt, anders dan in Nederland, 
een groot deel van de coördinatorenfunctie en ook van de 
schadestopwerkzaamheden door de brandweer uitgevoerd.

Salvage op Texel
Begin 1992 kreeg Salvage een waarnemer op Texel in de persoon 
van Hans Zijm. Omdat hij inbraak- en brandpreventiedeskundige 
was, en geen expert of reconditioneerder, mocht hij zich geen 
Salvagecoördinator noemen. Tot dan werd bij een brand 
op Texel Salvage wel ingeroepen, maar dan moest er een 
Salvagecoördinator vanuit Noord-Holland komen. Dat was niet 
mogelijk wanneer de laatste boot al was vertrokken. Sinds 2001 
beschikt Salvage wel over een echte Salvagecoördinator op Texel.

Stichting Schadebeheersing
In het najaar van 1993 ging de Vereniging van 
Brandassuradeuren in Nederland op in het Verbond van 
Verzekeraars. Het kantoor in Bilthoven werd opgeheven. Tevens 
werd een Stichting Schadebeheersing opgericht, waarin alle 
bestaande stichtingen op het gebied van schadebeheersing 
werden ondergebracht. Stichting Salvage was vanwege de 
gewenste herkenbaarheid een van de weinige partijen die haar 
eigen naam mocht houden. De Stichting Schadebeheersing 
werd later omgedoopt tot Verzekeraars Instituut voor Preventie, 
waarvan Michel van Dam manager werd.

Belgen op bezoek!
Cok den Boer destijds directeur 

Verzekeringstechniek bij RVS Verzekeringen, 

was van 1990 tot 1998 de derde voorzitter 

van Stichting Salvage. “Salvage is een van 

de eerste echt geslaagde publiek-private 

samenwerkingsverbanden. Verzekerden 

worden snel ‘uit de brand’ geholpen, 

verzekeraars kunnen onmiddellijk 

met schadebeperking beginnen en de 

brandweer kan, na overdracht aan de 

Salvagecoördinator, sneller inrukken. 

Alle partijen hebben er baat bij.”
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Het Rijk doet mee
JUN
1996

16

Overeenkomst voor rijksgebouwen
Na tien jaar lobbyen tekenden Stichting Salvage en het ministerie 
van Financiën op 13 juni 1996 een overeenkomst waarmee het 
mogelijk werd de Salvagekosten die bij de inzet van Salvage in 
een rijksgebouw werden gemaakt, bij het Rijk te verhalen. Tot 
dan was dit niet gelukt. De rijksoverheid draagt zelf het risico van 
deze gebouwen en deze zijn dus niet bij reguliere verzekeraars 
verzekerd. Daardoor werd het garantiefonds onevenredig zwaar 
belast, ook al doordat destijds scholen nog onder het Rijk vielen. 

Afscheid van coördinatoren uit de schoonmaakbranche
Sinds de oprichting van Stichting Salvage werden de 
Salvagecoördinatoren zowel vanuit de schoonmaak- en 
reconditioneringsbedrijven als vanuit de expertisebureaus 
gerekruteerd. Vanuit de schoonmaakwereld hadden zich uitstekende 
coördinatoren aangemeld, vaak ook vrouwen, die zeer goed waren in 
het opvangen van gedupeerden. Voor beide werelden lag echter het 
gevaar van belangenverstrengeling op de loer. Dit vormde dan ook de 
aanleiding om per 1 januari 1995 uitsluitend nog met coördinatoren 
vanuit de expertisebureaus door te gaan. In één jaar tijd moesten 
daarom zo’n 75 à 100 coördinatoren worden vervangen en opgeleid.

19971987
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Peter Hamerslag was van 1984 tot 2003 

directeur van het voormalig Bureau Coördinatie 

Experts (de voorganger van het NIVRE) en 

jarenlang nauw betrokken bij Salvage. “De 

Salvagecoördinator is een paniekbestendige 

probleemoplosser!”

Structuurwijziging
Nadat de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland in 
het Verbond van Verzekeraars was opgegaan, viel Stichting 
Salvage onder de Stichting Schadebeheersing en had zij 
geen eigen stichtingsbestuur meer. In het bestuur van de 
Stichting Schadebeheersing waren de expertisebureaus en de 
reconditioneringsbedrijven niet vertegenwoordigd. Besloten werd 
daarom voor deze ‘bloedgroepen’ een Adviesgroep in te stellen. De 
Stichting Schadebeheersing werd in een later stadium omgedoopt 
tot Verzekeraars Instituut voor Preventie, dat op 1 februari 1998 
werd verzelfstandigd in een Nationaal Centrum voor Preventie. 
Bij die gelegenheid kreeg Stichting Salvage weer een eigen 
stichtingsbestuur.

Pim Polak Schoute gaf meer dan veertig jaar 

leiding aan Cunningham Lindsey Nederland en 

zat namens het Bureau Coördinatie Experts in 

het bestuur van Stichting Salvage. “Salvage zou 

vandaag nooit meer zo van de grond komen. 

Door het vertrouwen tussen partijen kon, zonder 

voorafgaande afspraken over vergoedingen, op 

onvoorwaardelijke inzet worden gerekend van de 

mede-initiatiefnemers, dus de expertisebureaus en 

de reconditioneringsbedrijven.”

2007 2017

MEI 2017



Altijd weer 
dat asbest…
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Inzet van DTA’s
In de jaren 1997, 1998 en 1999 experimenteerde Stichting 
Salvage met de inzet van Deskundig Toezichthouders 
Asbest (DTA’s). Daartoe had de stichting zelf een aantal 
experts tot DTA opgeleid. Asbest was in die tijd een ‘hot 
item’. Bij branden met asbest brak menigmaal een vorm 
van paniek uit. De brandweer deed weinig op dat vlak en 
vond dat Salvage dan maar moest komen. Daarom kon de 
Salvagecoördinator als dat nodig was een DTA van Salvage 
oproepen. Dat is een aantal keren gebeurd, maar de inzet 
van de DTA heeft toch geen hoge vlucht genomen. 

Branden met asbest vormen niettemin nog steeds een 
groot probleem. Stichting Salvage zou op dit gebied 
meer hulpverlening willen aanbieden, maar heeft daar 
een breder mandaat voor nodig. In het algemeen moet 
na een brand met asbest altijd namens de verzekeraars 
worden gecommuniceerd, het asbest moet altijd worden 
opgeruimd en de nota daarvoor moet vanzelfsprekend 
worden betaald. Dit zijn allemaal activiteiten die aan 
het takenpakket van Stichting Salvage kunnen worden 
toegevoegd. De gedachten daarover zijn echter in een 
nog zeer pril stadium.

Leo Mulder is managing director van 

BELFOR (Nederland) en als docent nog 

steeds betrokken bij de opleiding van 

Salvagecoördinatoren.“Als branche hebben 

wij een voorbeeldfunctie voor veel van de 

ons omringende landen. Deze stellen met 

verbazing vast dat het poldermodel ook in 

dit geval blijkt te werken. Samenwerken aan 

een gemeenschappelijk doel: het blijft toch 

een Nederlandse specialiteit.”

Egbert Gerritsen, destijds directeur van 

AMEV InterLloyd, was van 1998 tot 2002 

de vierde voorzitter van Stichting Salvage. 

“Stichting Salvage is een onmisbaar 

instituut gebleken voor het helpen van 

gedupeerden wanneer directe actie 

noodzakelijk is. Het is een prima voorbeeld 

van een sectoroverstijgende oplossing 

waarbij het klantbelang centraal staat.”

MEI 2017 19
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1992 

Op 11 februari 1992 stortte een F-16-gevechtsvliegtuig neer 
op de wijk Hasseler Es in Hengelo. Er vielen geen gewonden, 
maar de ravage was enorm. Salvagecoördinatoren 
Chris en Wilma Oldenhof waren ter plaatse om hulp te 
verlenen. Kort ervoor hadden de Salvagecoördinatoren in 
Overijssel zelf gele jassen aangeschaft voor bescherming 
en herkenbaarheid. Toen de ramp met de F-16 uitgebreid 
op televisie was, herkende Salvagevoorzitter Cok den Boer 
Wilma Oldenhof in haar gele jas. Naar aanleiding hiervan 
werd besloten alle Salvagecoördinatoren van zo’n gele jas te 
voorzien. 

1987 

De Salvagecoördinatoren 
waren aanvankelijk niet 
als zodanig herkenbaar 
wanneer ze na een brand 
ter plaatse aan het werk 
waren. Ze beschikten 
uitsluitend over een 
legitimatiebewijs dat 
hun door Stichting 
Salvage was verstrekt.

1988 

Een uniform voor de Salvagecoördinator vond men 
overbodig, maar enige vorm van herkenbaarheid 
tijdens het coördinatorschap werd wel wenselijk 
geacht. Niet alleen de brandweer en de politie, 
maar ook de gedupeerden moesten weten met wie 
zij hadden te maken. De oplossing werd gevonden 
in een helm. Eind 1988 werden de eerste gele 
helmen met daarop het Salvagelogo uitgedeeld. 
“Wij hopen dat op den duur de salvage-helm de 
salvage-herkenbaarheid zal vergroten en dat de 
brandweer gaat uitkijken naar ‘de man met de gele 
helm’”, aldus destijds het persbericht hierover.

1993 

Op 17 maart 1993 vond in Bunnik 
de eerste landelijke bijeenkomst van 
Salvagecoördinatoren plaats. Van 
de ruim 200 coördinatoren waren 
er zo’n 170 aanwezig. Aan het einde 
van de dag werden zij verrast met 
de nieuwe Salvagejacks en helmen. 
Het waren weliswaar plastic jassen, 
dus niet bestand tegen vonken, maar 
voor die tijd toch de beste standaard. 
Voor Stichting Salvage betekende 
de nieuwe outfit vanzelfsprekend 
een mooie stap voorwaarts in de 
herkenbaarheid.

JUBILEUMUITGAVE 30 JAAR STICHTING SALVAGE



MEI 2017 21

2007 2017

21

Kleren maken de man:  
30 jaar outfit van de 
Salvagecoördinator 

2016 

Na veertien jaar was de jas 
aan vervanging toe. Veiligheid 
werd steeds belangrijker en 
de bodywarmer voldeed daar 
niet aan. Gekozen werd voor 
een hitte-, vuurbestendig en 
waterafstotend zomer- en 
winterjack in de kleuren geel-
zwart. De zwarte, moderne 
cap completeert het geheel. 
Voor de Salvagecoördinatoren 
die sinds 2015 als Officier van 
Dienst zijn opgeleid, zijn er nu 
OvD-jassen. 

2002 

In 2002 konden de plastic 
jassen die toen negen jaar 
oud waren, door nieuwe 
worden vervangen. Op basis 
van de enquête in 1999 werd 
gekozen voor een jas met 
veel opbergmogelijkheden 
en een uitritsbare 
bodywarmer die in de 
zomer als hesje kon worden 
gedragen. De jas was wel wat 
zwaarder dan de oude, maar 
aangenamer in het dragen.

1999 

In 1999 bleek uit een enquête onder 
brandweerlieden dat de herkenbaarheid 
van de Salvage-coördinator nog veel 
te wensen overliet. De Salvagejacks en 
–helmen werden vaak niet gedragen. 
Onderzocht werd, door middel van een 
enquête onder alle 199 coördinatoren, 
waarom dit het geval was. De 119 
respondenten lieten weten dat de jas 
in de zomer te warm en in de winter te 
koud was (32 procent), dat de jas weinig 
comfort bood (25 procent) en dat de 
jas slecht was te reinigen (22 procent). 
Naar aanleiding van deze en nog andere 
resultaten werd besloten op zoek te 
gaan naar nieuwe, betere jassen.

MEI 2017



Iedereen telt

Herman van Lom was van 1996 tot 2014 directeur van 

Knipmeijer Expertises B.V. en trad bij tal van calamiteiten als 

Salvagecoördinator op. “Ik herinner mij vanzelfsprekend de 

vuurwerkramp op 13 mei 2000, toen ik als Salvagecoördinator 

werd benaderd om met een collega naar het getroffen gebied te 

gaan voor inventarisatie van de getroffen woningen. Wij zijn 

daar dagen mee in de weer geweest.”
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Hulp aan onverzekerden
De brandweercommandant van Rotterdam, Don Berghuijs, 
was ontstemd over het feit dat de ene Salvagecoördinator wel 
maatregelen voor onverzekerden trof en de andere niet. Eerder al 
had Stichting Salvage een pakket maatregelen samengesteld voor 
zowel onverzekerde particulieren als onverzekerde bedrijven. Nog 
eens werd benadrukt dat het aan de Salvagecoördinator is om 
te beoordelen welke schadebeperkende maatregelen nodig zijn. 
Wel zullen Salvagecoördinatoren zich altijd blijven inspannen om 
de eerste doelstelling van Salvage, namelijk hulp en advies aan 
gedupeerden, waar te maken.

Meer lof dan klachten
Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van Stichting Salvage 
deden twee studenten van de Faculteit Economie & Management 
een onderzoek onder brandweermensen, verzekeraars en 
gedupeerden. 85 procent van de gedupeerden vond het optreden 
van de Salvagecoördinator zinvol. Brandweer en makelaars zeiden 
de inzet van Salvage bij waterschades te missen. Een gefundeerde 
gissing van de schadelastbeperking door Salvage kwam uit op 1,5 
à 2 procent (15 à 20 miljoen gulden per jaar bij een brandschade 
van circa een miljard gulden per jaar). Het overgrote deel van de 
ondervraagden vond Salvage zeer zinvol. “Salvage, we kunnen niet 
meer zonder”, aldus een brandweerman in het onderzoek.

Brandweer zeer tevreden
Tijdens de vakbeurs IVIC 2005 hield Stichting Salvage een enquête 
onder brandweerlieden, om na te gaan hoe de dienstverlening 
van Stichting Salvage door de brandweer werd ervaren. Uit de 352 
ingevulde formulieren bleek dat de Nederlandse brandweer zeer 
tevreden was met de Salvagedienstverlening. De combinatie van de 
brandweer met Stichting Salvage werd als zeer waardevol betiteld.

Wilma Oldenhof-Sanders was directeur van Schoonmaakbedrijf 

De Zon in Deventer en van 1988 tot 1995 Salvagecoördinator. 

Daarna heeft ze zich nog tot 2011 met enthousiasme ingezet als 

docent bij de opleidingen voor coördinatoren. “Het voortbestaan 

van Stichting Salvage valt en staat mede met de kwaliteit 

van de Salvagecoördinatoren. Om deze kwaliteit te kunnen 

garanderen, zal de stichting de coördinatoren goede opleidingen 

en vervolgopleidingen moeten blijven aanbieden!”
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Zweden en Noren op bezoek bij Salvage
Eind april 2006 bracht een delegatie van acht vertegenwoordigers 
van de Zweedse en Noorse salvage-organisaties een bezoek 
aan hun Nederlandse zusterorganisatie. Daarbij werd nog eens 
gememoreerd dat Zweden, Noorwegen en Nederland de enige 
landen in de wereld zijn waar de hulpverlening aan gedupeerden 
van brand, storm of wateroverlast marktbreed door de verzekeraars 
is georganiseerd. Zweden heeft daarbij het voordeel dat de vier 
grootste verzekeraars gezamenlijk meer dan 90 procent van de 
markt in handen hebben. De delegatie bezocht onder meer de 
Salvage-alarmcentrale en de alarmcentrale van de veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond.

De Scandinaviërs   komen

24 JUBILEUMUITGAVE 30 JAAR STICHTING SALVAGE

Piet Woltman, destijds directeur bij NOWM (later 

Delta Lloyd Schadeverzekering NV), was van 2002 

tot 2005 de vijfde voorzitter van Stichting Salvage. 

“Ook na dertig jaar lees ik in de pers nog regelmatig 

dankbetuigingen van gedupeerden. Door mensen in de 

eerste uren na een brand bij te staan, speelt Salvage 

nog steeds een belangrijke rol in onze samenleving.”

19971987



De Scandinaviërs   komen
Proef met de Motbrand Ondersteuningsunit
Houtmot (zaagsel en fijne spaantjes vanuit houtverwerkende 
bedrijven) dat voor opslag naar een silo wordt afgevoerd, kan 
vanuit de machinale bewerking een vonk bevatten. Deze nestelt 
zich dan in het mot en vormt daar een vuurpit die langzaam groter 
wordt. Brandend mot is zonder specifiek gereedschap moeilijk te 
blussen. Om explosie te voorkomen en de silo te behouden, werd 
de MOBRA ontwikkeld: De Motbrand Ondersteuningunit. NOWM 
was daar nauw bij betrokken vanwege de vele houtzagerijen 
die men verzekerd had. Als de MOBRA gewenst is, dan meldt 
de meldkamer van de brandweer dit aan de alarmcentrale van 
Stichting Salvage.  Na de proef in 2005 en 2006 werd de MOBRA in 

25

2007 officieel in gebruik genomen. Het apparaat, dat in Oosterhout 
is gestald, heeft in de afgelopen jaren goed gefunctioneerd, maar 
de noodzaak het in te zetten is in de loop van de jaren afgenomen.

2007 2017
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Mededingingsproof

Piet Jochems, van 1983 tot 2001 directeur van 

Recontec B.V., was namens OSB adviseur van het 

bestuur van Stichting Salvage en had zitting in de 

publiciteitscommissie. “Dankzij Salvage is een compleet 

nieuwe tak van dienstverlening ontstaan, die niet meer 

is weg te denken. Verzekeraars, expertisebureaus, 

brandweer en schadestopbedrijven, maar vooral 

gedupeerden van brand of waterschade plukken daar de 

vruchten van.”

Etienne de Cooker, destijds directeur 

bij het Verzekeringscentrum Automotive 

& Marine bij Delta Lloyd, was van 

2005 tot 2008 de zesde voorzitter van 

Stichting Salvage. “Salvage is voor mij 

de verzekeringsindustrie op zijn best! De 

klant wordt geholpen, dat staat voorop. 

En dat in uitstekende samenwerking met 

de maatschappelijke partners, zoals de 

brandweer.”
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Aanpassing van de organisatie aan NMa-eisen
De wijze waarop de Salvagecoördinatoren werden 
ingezet, strookte niet met de wetgeving op het gebied 
van mededinging. De vaste prijsafspraken met de hele 
expertisebranche en het alleenrecht van coördinatoren 
in hun eigen werkgebied moesten op de schop. In 
plaats van het uniforme vergoedingstarief werd een 
maximaal uurtarief vastgesteld en vervolgens werden 
de expertisebureaus uitgenodigd een prijs voor hun 
Salvagedienstverlening op te geven. Dit opgegeven tarief 
is nu een van de selectiecriteria. 
 
Bij een melding worden eerst de coördinatoren 
geselecteerd met de juiste kwalificaties voor een kleine, 
middelgrote, grote of zeer grote brand. Vervolgens wordt 
naar de reisafstand gekeken en daarna naar het aantal 
gewerkte uren voor Salvage buiten kantoortijd. Het laatste 
criterium is dan het opgegeven tarief. Zijn alle eerdere 
criteria gelijkluidend, dan geeft het tarief de doorslag.  
De selectie vindt automatisch plaats. 
Bij grote branden neemt de Salvage-alarmcentrale contact 
op met de medewerker van de stichting die beleidspiket 
heeft, en dus zeven dagen per week vierentwintig uur 
per dag bereikbaar is, die vervolgens beoordeelt of de 
geselecteerde coördinator inderdaad de juiste persoon is.
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COÖRDINATORENINFO 

De Coördinatoreninfo 
was specifiek op de 
Salvagecoördinatoren gericht. 
Het eerste nummer, in de vorm 
van een gestencilde brief met 
bijlage van Peter Hamerslag, 
voorzitter van de net opgerichte 
Commissie Salvage Coördinatoren 
(CSC), verscheen op 12 september 
1991. Vanaf september 1993 
verscheen de Coördinatoreninfo 
in een gedrukte versie. Het 
laatste nummer, dat in januari 
1997 verscheen, werd vanuit 
het Verzekeraars Instituut voor 
Preventie in Bilthoven verzorgd.

BEURZEN 

Stichting Salvage heeft in haar 
dertigjarig bestaan aan diverse 
beurzen deelgenomen. Van 
belang waren de beurzen Brand 
’88, Brand ’92, Brand ’96 en Brand 
’99, de NIVRE Expo Beurzen in 
1998 en 2001, de Beurzen Ramp 
en Bestrijding in 2001 en 2003, 
de Beurs IVIC in 2005 en het 
Brandweercongres in 2011.

SALVAGE INFO 

Salvage Info verscheen voor het 
eerst in maart 1988 ter vervanging 
van de Salvage-hulpbrief. Ook in 
de driekoppige redactiecommissie 
waren de drie ‘bloedgroepen’ keurig 
vertegenwoordigd, met Salvage-
voorzitter Ferdinand Renger namens 
de verzekeraars, Peter Hamerslag 
namens de experts en Ton Bunnik 
namens de reconditioneerders. 
Salvage Info verscheen drie keer per 
jaar, voor het laatst in 1995.

SALVAGE BELICHT 

De jaaroverzichten met kengetallen verschenen als ‘Salvage belicht’, zij 
het niet regelmatig. De overzichten verschenen in 1996, 1997, 2001, 
2002 en 2003. In latere jaren zijn de overzichten met kengetallen in de 
vorm van persberichten verstuurd.

((((SALFLITS)))) 

((((Salflits)))) verscheen van 1999 tot 2003. 
Deze uitgave vulde de leemte op die was 
ontstaan toen de Coördinatoreninfo niet 
meer verscheen. In het eerste nummer 
werd het nieuwe bestuur voorgesteld. Dit 
was aangetreden nadat het Verzekeraars 
Instituut voor Preventie was verzelfstandigd 
en Stichting Salvage was geherpositioneerd. 
Het bestond uit Egbert Gerritsen (voorzitter) 
namens de beursverzekeraars, Paul van 
Weerdenburg namens de provinciale 
verzekeraars en Chris van Toor namens de 
onderlinge verzekeraars.

JUBILEUMUITGAVE 30 JAAR STICHTING SALVAGE

SALVAGE-HULPBRIEF 

De Salvage-hulpbrief, die voor het eerst 
in september 1986 verscheen, moest 
de leemte opvullen in regelmatige 
informatie, feedback en nieuwe items. 
In het eerste nummer waren het 
legitimatiebewijs, de visitekaartjes, de 
‘slachtofferfolder’, de instructievideo 
en de voortgang in het project en in 
de proef in Eindhoven de belangrijkste 
onderwerpen. De Salvage-hulpbrief 
verscheen voor het laatst in april 1988.

SALVAGE ERKEND 

Salvage Erkend was een uitgave 
van de gezamenlijke door Stichting 
Salvage erkende bedrijven, zowel op 
het gebied van de schadestop als op 
het terrein van de reconditionering 
na een calamiteit. In de uitgave 
werd ingegaan op trends en 
ontwikkelingen op beide terreinen. In 
het eerste nummer, dat in december 
1995 verscheen, is een voorwoord 
opgenomen van Piet Roovers, 
destijds voorzitter van de Commissie 
Erkenningen. In het laatste nummer, 
in maart 2001, wordt het einde van 
de erkenningenregeling uitgelegd.
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Kralen en spiegels: 
30 jaar public 
relations

UIT DE BRAND

Sinds 2006 brengt Stichting Salvage het 
magazine ‘Uit de brand’ uit. Het magazine 
met verdiepende artikelen richt zich 
op alle ‘stakeholders’ van de stichting, 
van verzekeraars tot gemeenten, van 
Salvagecoördinatoren tot medewerkers 
bevolkingszorg, van brandweermensen 
tot reconditioneerders.

SALVAGE IN DE MEDIA

In de loop van dertig jaar is Stichting Salvage 
en het werk van de Salvagecoördinatoren 
veelvuldig in de media geweest. Vanaf 
1988 verscheen jarenlang een Salvage 
Knipselkrant met tientallen berichten uit 
kranten en vakmedia.

EN NOG VEEL MEER

Stichting Salvage heeft in de loop van de jaren een groot 
aantal folders en brochures het licht doen zien. En tot slot mag 
de website niet onvermeld blijven. Deze werd voor het laatst 
in 2015 volledig vernieuwd. De website heeft nu specifieke 
ingangen voor of over gedupeerden, brandweer, gemeenten 
en verzekeraars.

VIDEO’S

Al in 1988 konden geïnteresseerden 
een videofilm aanvragen, getiteld 
((((Salvage)))). In de video werd in acht 
minuten uit de doeken gedaan hoe 
de Salvagecoördinator in de praktijk 
werkt. In 2011 werd een nieuwe video 
uitgebracht.



Knellende band
Sinds de oprichting van Stichting Salvage in 1987 was er een 
innige band tussen de stichting en de Verzekeraarshulpdienst 
(VHD). Op een gegeven moment echter ging die band knellen. 
Meer en meer zag de VHD Stichting Salvage als een afdeling van 
de VHD. De geldstromen liepen door de boeken van de VHD. De 
meldingen werden op het systeem van de VHD vastgelegd. Ook 
qua huisvesting werd Stichting Salvage door de VHD gefaciliteerd, 
waardoor de medewerkers van de stichting in 2004 min of meer 
verplicht met de VHD naar Deventer waren meeverhuisd.  

Op eigen benen
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Maarten Dewachter is portefeuillehouder 

crisisbeheersing in de Managementraad 

Bevolkingszorg. “Getroffenen van een ramp of crisis 

worden door Salvage op kundige en adequate wijze 

ondersteund in hun zorg voor hun bezittingen. 

Het leed wordt niet minder, de verwerking en de 

herstelzorg een stuk lichter.”



De strategische onafhankelijkheid en zelfstandigheid was daarmee 
in het geding. De medewerkers van Stichting Salvage voelden zich 
niet meer senang onder de vleugels van de VHD.

Onderzoek naar ontvlechting
Op aandringen van Brenda Reinders en Geerlof van Loo besloot 
het bestuur van Stichting Salvage in 2009 een onafhankelijk 
onderzoek in te stellen naar de relatie tussen de stichting en de 
VHD. Het onderzoek werd uitgevoerd door Paul Heuperman 
van Heathfield Executive Counseling. Het onderzoek van 
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Kees Krijgsman was commercieel directeur van 

Allianz Nederland Groep en bestuursvoorzitter 

van Stichting Salvage van 2008 tot 2013. “Na de 

loskoppeling van de VHD in 2010 heeft Stichting 

Salvage zich ontwikkeld tot een volwaardige 

partner van en gesprekspartner voor brandweer, 

politie en overheden.”

Heuperman leidde tot verschillende aanbevelingen: ga over 
op een eigen automatiseringssysteem, koppel de administratie 
los van die van de VHD, zorg voor zelfstandige huisvesting, 
vervang de detachering van medewerkers vanuit de VHD door 
dienstverbanden bij de stichting en schrijf een aanbesteding uit 
voor de alarmcentralediensten. Uiteindelijk zijn alle aanbevelingen 
uitgevoerd, in een periode die voor Stichting Salvage niet 
gemakkelijk was en veel interngerichte oriëntatie vereiste.
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Overstap naar alarmcentrale SOS International
In 2010 vond een officiële aanbesteding plaats van 
de alarmcentralediensten voor Stichting Salvage. De 
gegadigden moesten een plan indienen, waarop ze 
werden beoordeeld. De alarmcentrale SOS International 
in Amsterdam kwam daar als beste uit naar voren. Deze 
alarmcentrale was destijds eigendom van verzekeraar a.s.r. 
en is nu onderdeel van experisedienst CED Holding. Het 
contract met SOS International loopt tot 1 augustus 2018.

PAS2010
PAS2010 – PAS staat voor Platform Automatisering Salvage 
– is het voor Stichting Salvage in 2010 ontwikkelde 
automatiseringssysteem. Het is een webbased systeem 
voor Salvagemeldingen. In 2011 werd de financiële 
module eraan gekoppeld. Het systeem wordt nog steeds 
waar mogelijk verbeterd en uitgebreid. In de beginjaren 
van Stichting Salvage werden meldingen nog met de fax 
doorgegeven.

Voorschotregeling met verzekeraars
In het verleden stuurde Salvage de nota’s van haar 
werkzaamheden rechtstreeks naar de verzekeraars of, 
indien het een pool van verzekeraars betrof, naar de 
makelaars. Deze zorgden dan voor de verdeling over de 
verzekeraars. Nogal wat makelaars wachtten echter met 
die verdeling totdat het schadedossier was afgewikkeld. 
Als gevolg daarvan stonden nota’s van Stichting Salvage 
soms wel langer dan een jaar open. Dit leidde tot een 
precaire financiële situatie, vanwege die uitstaande 
gelden. Het is met name voorzitter Kees Krijgsman 
geweest die zich voor een adequate oplossing heeft 
ingezet. Hij regelde dat verzekeraars sindsdien twee keer 
per jaar een voorschot betalen, in januari en juli. Als er 
veel branden zijn geweest, wordt soms nog een derde 
voorschot gevraagd. Alleen met de volmachten wordt 
nu nog met facturen afgerekend, waaraan echter kosten 
zijn verbonden. Daarom zijn ook uit die hoek verzoeken 
gekomen om met voorschotten te gaan werken.

Hajrudin Smajilbegovic is Key 

Accountmanager bij alarmcentrale 

SOS International. ‘’Ik vind het 

inspirerend om te zien hoe een 

klein groepje mensen in Apeldoorn 

zo veel processen aan elkaar weet 

te verbinden om de gedupeerde zo 

goed als mogelijk te helpen.’’
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Wet veiligheidsregio’s
Per 1 oktober 2010 trad de Wet veiligheidsregio’s in werking. 
Deze wet heeft een grote impact op het werk van Stichting 
Salvage gehad. De Wet veiligheidsregio’s heeft als doel de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren. Dit betreft 
zowel de bestuurlijke als de operationele slagkracht van alle 
partijen die bij rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken 
zijn. Hoewel veiligheid bij uitstek een lokale verantwoordelijkheid 
is, zijn veel gemeenten te klein om een ramp of crisis te 
bestrijden. Door de brandweerzorg, de geneeskundige zorg, 
de bevolkingszorg, de politiezorg en de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing  op regionaal niveau bijeen te brengen, wordt 

Opschalende 
overheid

niet alleen de slagkracht vergroot, maar worden ook eenheid, 
eenduidigheid en eenvoud in de aanpak bereikt. Voor Stichting 
Salvage betekent de Wet veiligheidsregio’s onder meer dat in 
voorkomende gevallen intens met functionarissen op het gebied 
van bevolkingszorg wordt samengewerkt.

Protocol van Afspraken
In oktober 2012 kwamen Stichting Salvage en het toenmalig 
Landelijk Overleg Coördinerend Gemeentesecretarissen (LOCGS) 
een eerste Protocol van Afspraken overeen. Dit Protocol van 
Afspraken is van belang voor de goede samenwerking tussen 
Salvagecoördinatoren en medewerkers bevolkingszorg bij 

OKT
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Susan van Petten was coördinator bevolkingszorg van 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en tot eind 2016 lid 

van het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg. 

Sinds begin 2017 werkt zij bij het IFV. “Salvage is een 

belangrijke partner in de bevolkingszorg van gemeenten. 

Dankzij het herziene protocol van afspraken en de 

energie die Stichting Salvage daarin heeft gestoken, is de 

verdeling van verantwoordelijkheden nu goed geregeld. 

Ook met de pilot automatische alarmering in 

Gelderland-Zuid ben ik heel blij!”

Alexander Meijer was voorzitter van de 
Managementraad Bevolkingszorg van het 

Veiligheidsberaad. “Het is in het belang van 
gedupeerde inwoners dat gemeenten en Salvage 
heldere afspraken hebben over wie wat doet. De 

gemeente zorgt bijvoorbeeld voor de eerste opvang 
en Salvage brengt gedupeerden voor de nacht 
onder. Het vernieuwde Protocol van Afspraken 

onderstreept het belang van deze samenwerking.” 

incidenten en grootschalige calamiteiten. In het protocol is 
aangegeven welke wettelijke taken de gemeenten hebben, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de opvang van mensen en het 
registreren van schade en slachtoffers, en wat daarnaast van 
Salvage mag worden verwacht. In de eerste jaren was de uitvoering 
van het protocol niet altijd ‘volgens protocol’. Niet alle Officieren 
van Dienst-Bevolkingszorg waren goed op de hoogte van de 
afspraken. Voerden zij het bevel na een calamiteit, dan kon het 
gebeuren dat Salvage niet of veel te laat werd ingeschakeld. 
Daarom heeft Stichting Salvage veel energie gestoken in het 
uitdragen van het protocol en werd het in 2016, na een evauatie, 
vernieuwd.

2007 2017



JUBILEUMUITGAVE 30 JAAR STICHTING SALVAGE36

1987

36

1992: F-16 STORT  
NEER OP WOONWIJK 

Op 11 februari 1992 stortte een F-16-
gevechtsvliegtuig neer op de wijk 
Hasseler Es in Hengelo. Er vielen geen 
gewonden, maar de ravage was enorm. 
De Salvagecoördinatoren Chris en Wilma 
Oldenhof waren ter plaatse om hulp te 
verlenen. Zij lieten een crisiscentrum voor 
gedupeerden inrichten en organiseerden 
bewaking van de beschadigde 
woningen. Vervolgens hielden zij zich 
vooral bezig met het verzamelen van 
informatie, het begeleiden van bewoners 
bij het ophalen van persoonlijke 
eigendommen en het regelen van 
onderdak voor bewoners die niet naar 
hun woning konden terugkeren.

Enkele bijzondere  
incidenten in de  
afgelopen 30 jaar
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1988: 
EERSTE STALBRAND 

Als gevolg van dakdekkings-
werkzaamheden, uitgevoerd 
door de eigenaar, ontstond 
brand in een stal waar op dat 
moment 17.500 mestkuikens 
werden gehouden. Het was de 
eerste stalbrand waarbij de hulp 
van Salvage werd ingeroepen. 
Sindsdien zijn veel stalbranden 
gevolgd. Stichting Salvage geeft 
daarover informatie door aan het 
Verbond van Verzekeraars, opdat 
inzicht in oorzaken ontstaat en 
preventieaanbevelingen aan de 
markt kunnen worden gegeven.
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2001: CAFÉBRAND IN VOLENDAM 

In de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 vond in 
Café De Hemel in Volendam een zware brand plaats. 
Veertien mensen, vooral jongeren, kwamen om. 
Daarnaast werden er 241 mensen in een ziekenhuis 
opgenomen, van wie er 200 ernstig gewond waren. 
Salvagecoördinator Gerard van ’t Hoog was destijds 
ter plaatse. Hij hield zich vooral bezig met de opvang 
van politiemensen, brandweerlieden en andere 
hulpverleners, van wie de meesten nooit eerder zo’n 
heftige ramp hadden meegemaakt.

2000: VUURWERKRAMP IN ENSCHEDE 

De vuurwerkramp in Enschede, op 13 mei 2000, kostte 23 mensen het leven, onder wie vier 
brandweermannen. Ongeveer 950 mensen raakten gewond, 200 woningen werden verwoest. Namens 
Stichting Salvage waren reconditioneerder Wilma Oldenhof en schade-expert Herman van Lom ter 
plaatse werkzaam. Leo Mulder trad op als coördinator van de talrijke bereddingswerkzaamheden. In de 
onmiddellijke nabijheid van de vuurwerkbunkers viel nagenoeg niets te beredden. Wel konden nog tal  
van emotionele en waardevolle bezittingen van bewoners uit de puinhopen worden gered. 

>>
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2015: OMGEVALLEN BOUWKRANEN 

In Alphen aan den Rijn werden twee bouwkranen op 
drijvende pontons ingezet om een nieuw brugdek van 
de Julianabrug op zijn plaats te brengen. Er ging iets mis, 
waardoor de twee kranen en het brugdek op woningen en 
winkels terechtkwamen. Er vielen geen slachtoffers, maar de 
ravage was enorm. Zes woningen en twee bedrijfspanden 
werden totaal verwoest, in totaal achttien panden raakten 
onbruikbaar. Salvagecoördinator Marten Bredemeijer 
verleende hulp aan bewoners die niet naar huis konden 
terugkeren.

2007: STROOMSTORING DOOR 
HELIKOPTER-ONGELUK 

Half december vloog een gevechtshelikopter boven de 
Waal tegen de kabels van een hoogspanningsmast aan. Het 
merendeel van de circa vijftigduizend huishoudens in de Tieler  
en Bommelerwaard zat verschillende dagen zonder stroom, 
dus in het donker en in de kou. Duizenden ondernemingen 
moesten noodgedwongen hun werkzaamheden stilleggen. 
Salvagecoördinator Herman van Lom diende als vraagbaak 
voor gemeente, burgers en ondernemers.

>>
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2016: WOLKBREUK IN BOXMEER

Eind mei en begin juni 2016 had het zuidoosten van 
Noord-Brabant het zwaar te verduren door hevige 
regenval. Op maandag 30 mei en donderdag 2 
juni moest in het bijzonder Boxmeer een dubbele 
wolkbreuk verwerken. Her en der kon de riolering 
het geweld niet aan, waardoor straten blank kwamen 
te staan en in sommige woningen het rioolwater via 
het toilet naar binnen stroomde. Enkele woningen 
vertoonden verzakkingen, waardoor de bewoners 
moesten worden geëvacueerd. Stichting Salvage 
verleende noodzakelijke hulp.

2015: BRAND IN SENIORENFLAT 

Wooncomplex De Notenhout aan de Otto C. Huismanstraat in Nijmegen raakte zwaar beschadigd door 
een brand die rond 05.30 uur ontstond in een cafetaria onder het flatgebouw. Door de hitte en rook- en 
roetoverlast moesten de bewoners van de 71 appartementen hun woning direct verlaten. Zestien bewoners 
moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Uiteindelijk kostte de brand vier bewoners het leven. 
Gedurende vijf dagen werd vanuit twee bouwketen onder leiding van Salvage Officier van Dienst Paul 
Hoogers aandacht aan bewoners en familieleden gegeven en werden waardevolle zaken veiliggesteld.



Salvagecoördinatoren
Momenteel zijn circa 125 coördinatoren actief voor Stichting 
Salvage. Het zijn allen experts die bij een expertisebureau of bij een 
verzekeraar werken. Sommige coördinatoren doen dit werk al bijna 
dertig jaar. Zij zijn zonder uitzondering zeer gemotiveerd om dit 
werk te doen en vinden het vooral ook heel dankbaar werk.

Salvage-alarmcentrale
Bij SOS International is een vaste groep ‘dedicated’ medewerkers 
voor Stichting Salvage werkzaam. Zij hebben tijdens kantooruren 
intensief contact met Salvagecoördinatoren en verzekeraars om 
schademeldingen terug te koppelen en te completeren. Voor de 

Mensen
achter
Salvage

nachtdiensten, wanneer de meeste meldingen binnenkomen, zijn 
circa veertig medewerkers opgeleid om meldingen te ontvangen 
en Salvagecoördinatoren te ondersteunen.

Staf van Stichting Salvage
De staf van Stichting Salvage bestaat momenteel uit zes 
medewerkers: Brenda Reinders (directeur), Geerlof van Loo, 
Dahlia Hillen en Richard Leussink (beleidsmedewerkers), Riet Licht 
(directieassistente) en Arjan Derks (administratief medewerker). Zij 
zijn gezamenlijk in staat om als kleine organisatie enorme stappen 
te zetten. Alle uitdagingen waarmee grote organisaties te maken 
hebben, ten aanzien van bijvoorbeeld financiën, automatisering, 
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Brenda Reinders werkt sinds 1988 voor Stichting 

Salvage en is sinds 1995 directeur ervan. “We 

kunnen ons werk alleen maar tot een succes maken 

door de medewerking van zovele gemotiveerde 

betrokkenen in het veld. De Salvagecoördinatoren 

en de medewerkers van de alarmcentrale zijn wat 

dat betreft de beste ambassadeurs die we ons 

kunnen wensen.”

Richard Oets is sinds 2013 voorzitter van Stichting 

Salvage. “Salvage is een robuuste partij, met een 

herkenbare plaats in onze samenleving, die na 

dertig jaar nog steeds heel professioneel haar werk 

doet. Veel lof daarom voor Brenda Reinders en haar 

mensen, die zeven dagen per week, vierentwintig uur 

per dag, bij dit fantastische werk betrokken zijn.”

privacy, administratie, overeenkomsten, mededinging en tarifering, 
brengt deze zeer gemotiveerde staf voor haar eigen organisatie 
keer op keer tot een goed einde.

Bestuur van Stichting Salvage
Het bestuur van Stichting Salvage bestaat momenteel uit Richard 
Oets (voorzitter), Adéle Jeuken, Johan van den Berg en Chris 
Waterlander. Het bestuur toont zich betrokken en enthousiast, 
denkt actief mee, draagt ideeën aan en houdt de stafmedewerkers 
voortdurend scherp.

2007 2017



Ook na wateroverlast en storm
Per 1 december 2016 ging Stichting Salvage met een verruimd 
mandaat van de gezamenlijke brandverzekeraars werken. Tot dan 
kon Salvage, zonder vooroverleg met betrokken verzekeraars, 
uitsluitend na een brand, bliksem of explosie worden ingezet. Om 
na wateroverlast of een storm hulp te bieden, was in veel gevallen 
wel vooroverleg nodig. Dit laatste is nu niet meer het geval. De 
verruiming van het mandaat heeft daarnaast betrekking op de 
inzet van Salvage bij grote incidenten, de inzet van groot materieel, 
de samenwerking met de overheid en de kosten die kunnen 
worden gemaakt.

Een ruimer mandaat

Maatschappijexperts
In 2016 ging Stichting Salvage voor het eerst experts van verzeke-
ringsmaatschappijen voor haar hulpverlening inzetten. Tot dan 
traden alleen onafhankelijke experts van expertisediensten als 
Salvagecoördinator op. De eerste groep maatschappij-experts 
die gedurende drie dagen tot Salvagecoördinator werden 
opgeleid, bestond uit tien experts van verzekeringsmaatschappij 
Achmea. Aan de opleiding deden zowel brandspecialisten mee, 
die doorgaans de schades boven 50.000 euro behandelen, als 
brandgeneralisten, die voor kleinere schades worden ingezet. 

DEC
2016
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Een ruimer mandaat
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Johan van den Berg is manager van de 

brandspecialisten binnen de afdeling Expertise 

van Achmea Claims Organisatie en sinds 2016 

bestuurslid van Stichting Salvage. “Het werk voor 

Salvage is dankbaar werk. We krijgen veel directe 

respons van mensen die echt hulp hebben ervaren 

en dat ook teruggeven. Salvage is de stille kracht 

namens de verzekeraars!”

Richard Weurding is algemeen directeur van het 

Verbond van Verzekeraars. “Voor de toekomst wens 

ik Salvage meer bekendheid. De schijnwerpers 

mogen vaker en feller op het goede werk van deze 

hulpverleners worden gezet. Als het gaat om 

het genereren van meer profiel en impact, is het 

verruimde mandaat een mooi begin!”

Proef met automatische doormelding
Stichting Salvage en de Gemeenschappelijke Meldkamer waartoe 
de veiligheidsregio Gelderland-Zuid behoort startten in 2016 een 
proef met de automatische doormelding van een aantal typen 
branden, namelijk branden van gebouwen die tot middelbrand 
zijn opgeschaald, branden van woningen met een rieten kap en 
explosies. In de proef wordt bij deze branden de beoordeling door 
de Officier van Dienst van de brandweer ter plaatse overgeslagen. 
Tijdwinst is het grote voordeel van deze werkwijze.

2007 2017
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Mobiele unit
In 2017 werd de mobiele unit van Stichting Salvage in 
gebruik genomen. Deze kan bij grotere calamiteiten worden 
ingezet als ruimte voor het te woord staan van gedupeerden 
en familieleden,  het registreren van schade, voor het 
kantoorwerk van de Salvagecoördinatoren ter plaatse en 
voor het overleg met vertegenwoordigers van gemeenten en 
dienstverlenende bedrijven. Bij een grotere calamiteit kunnen de 
Salvagecoördinatoren ter plaatse  om de inzet van de mobiele unit 
verzoeken. Het beleidspiket van Stichting Salvage beslist daar dan 
over. De mobiele unit staat bij een firma in Apeldoorn, die hem 
binnen maximaal één uur op transport kan zetten.

Paraat op 
plaats incident

Informatiepunt Schade
Voor de functie van de mobiele unit als informatiepunt is een 
nieuw concept ontwikkeld. De mobiele unit kan het opschrift 
‘Stichting Salvage’ dragen, maar ook het opschrift ‘Informatiepunt 
Schade – een concept van Stichting Salvage’. Gedupeerden, 
familieleden en overige betrokkenen zijn dan goed op de hoogte 
waar ze hun schade kunnen laten registreren of informatie over 
verzekeringen kunnen krijgen. Het concept wordt ondersteund 
met de website www.infopuntschade.nl. Ook kunnen in de 
toekomst schades op deze website worden geregistreerd.
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George Oostrom, managing director van Crawford & 

Company voor Benelux en Frankrijk, is voorzitter van 

NIVRE en lid van de redactieraad van Uit de Brand. “Veel 

mensen zijn niet bekend met de toegevoegde waarde 

van Stichting Salvage. Deze wordt pas ervaren wanneer 

men met een calamiteit wordt geconfronteerd. Dan wordt 

duidelijk dat de onverkorte dienstverlening vanuit Stichting 

Salvage in onze maatschappij onmisbaar is.”

David Knibbe, CEO van Nationale-Nederlanden, 

is voorzitter van het Verbond van Verzekeraars. 

“De Salvagecoördinator zorgt voor stabiliteit, 

voor orde in de chaos. En dat wordt gewaardeerd. 

Geholpen gedupeerden geven het werk van de 

coördinatoren gemiddeld het rapportcijfers 8,4. 

Dat is een zeer dikke en verdiende voldoende.”

2007 2017
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1992: RAMPENSCENARIO 

In november 1992 werd het Rampenscenario van het Verbond 
van Verzekeraars tijdens de najaarsledenvergadering van 
het Verbond goedgekeurd. Doel van het Rampenscenario 
was bij een (dreigende) ramp een slagvaardig en 
gecoördineerd optreden van verzekeraars mogelijk te 
maken. In een rampsituaties zou voortaan een Calamiteiten 
Informatie Centrum (CIC) worden ingericht, waarin alle 
relevante organisaties vanuit de verzekeringsbedrijfstak 
vertegenwoordigd waren. Ook de Salvage Alarmcentrale kreeg 
een prominente rol in dit CIC.

In 30 jaar van 
Rampenscenario 
naar Draaiboek 
Brand

JUBILEUMUITGAVE 30 JAAR STICHTING SALVAGE

2000: DRAAIBOEK BIJ RAMPEN 

Na de vuurwerkramp in Enschede werd het 
Rampenscenario van het Verbond geëvalueerd en op basis 
daarvan aangepast. Sindsdien werd niet meer de term 
Rampenscenario gebruikt, maar Draaiboek bij Rampen. 
In dit Draaiboek bij Rampen werd een meerstappenplan 
weergegeven, waarin werd beschreven hoe de coördinatie 
vanuit de verzekeringsbranche bij rampen moest verlopen. 
In het Draaiboek bij Rampen kreeg Stichting Salvage 
uiteraard een rol in de alarmeringsfase toebedeeld. 
Daarnaast werd het hoofdkantoor van Stichting Salvage 
aangewezen als alternatieve locatie voor het Beleidsteam 
bij rampen en kreeg de leiding van Stichting Salvage een 
plaats in het Operationele Team bij rampen.
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In 30 jaar van 
Rampenscenario 
naar Draaiboek 
Brand

2016: DRAAIBOEK BRAND 

In 2016 werd het Draaiboek bij Rampen door een Draaiboek Brand vervangen. Dit 
Draaiboek Brand ziet op meer dan branden. Het geeft de betrokkenheid weer van 
Stichting Salvage en verzekeraars bij branden, overstromingen, ongelukken met 
transporten, explosies, nucleaire incidenten, incidenten met gevaarlijke stoffen, 
besmettingsgevaar en pandemieën. Het Draaiboek Brand geeft de activiteiten weer in 
vijf fasen: alarmeren, activeren, uitvoeren, beëindigen en evalueren. In het vernieuwde 
Draaiboek Brand werd ingespeeld op het feit dat de aard en omvang van grootschalige 
calamiteiten sterk veranderen. Gebleken is immers dat de samenleving telkens weer 
nieuwe rampen voor de kiezen krijgt. Voor Stichting Salvage is in het Draaiboek Brand 
belangrijk dat als het draaiboek niet hoeft te worden geactiveerd, Stichting Salvage dan 
toch ter plaatse kan gaan om een en ander namens verzekeraars af te handelen. Voor 
een volledige uitvoering van het draaiboek is het noodzakelijk dat het gebied waar 
de calamiteit zich afspeelt, wordt afgezet. Dit is een wezenlijk verschil met het vorige 
draaiboek. Nog een verschil is dat de Officier van Dienst-Salvage (OvD-S) en de mobiele 
unit van Stichting Salvage een plek in het draaiboek hebben gekregen.

2008: AANPASSINGEN 

Op basis van ervaringen en actualiteiten werd het Draaiboek bij Rampen verschillende 
keren aangepast. Dit gebeurde onder meer in 2008. In dit jaar werd de regel ingevoerd 
dat het Operationele Team van het Verbond alle expertiseactiviteiten ging coördineren. 
Omdat verzekeraars in het schadeproces niet alleen experts op pad sturen, maar klanten 
ook schadevergoedingen in natura bieden, werden hierover afspraken gemaakt met 
(netwerken van) schadeherstellers in de vorm van Service Level Agreements. Nieuw 
was het schademeldingsformulier CRAS: een door de overheid, het Verbond en het 
Verzekerings Platform Overheden gezamenlijk ontwikkeld gestandaardiseerd formulier 
voor de eerste schaderegistratie bij een calamiteit.
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In de toekomst: 
nieuwe werkgebieden
Salvagevoorzitter Richard Oets: “Een van de doelstellingen 
in de voorliggende periode van Stichting Salvage is 
werkgebieden te betreden die een logische aanvulling 
vormen bij ons huidige dienstenpakket. We richten ons nu op 
situaties waarin brand, storm of wateroverlast tot schade leidt 
en waarin professionele hulp moet worden geboden, snel en 
adequaat. Dat doet Salvage gewoon heel goed. Die dienst kan 
ook gewenst zijn bij schadegebeurtenissen die nu nog niet tot 
het werkterrein van Salvage worden gerekend, hoewel ze er al 
dicht, soms heel dicht, tegenaan leunen.
Hulp aan gedupeerden, het beperken van schade en advies 
over het vervolg namens verzekeraars: het zijn alle diensten 
die bij meer schadevoorvallen dringend noodzakelijk kunnen 
zijn. Stichting Salvage is dan de aangewezen organisatie 
om die taken op zich te nemen. Salvage heeft immers al 
dertig jaar lang bewezen daartoe in staat te zijn, zonder 
winstoogmerk, tot grote tevredenheid van de verzekeraars 
en vooral van de gedupeerden die hulp hebben gekregen. Zij 
belonen ons daarvoor met het cijfer 8,4 en vinden dus onze 
dienstverlening heel erg goed.”

In de toekomst:
kwaliteit voorop
Salvagedirecteur Brenda Reinders: “Onze kracht zit vooral 
in het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van onze 
dienstverlening. Ook de uitbreiding van ons mandaat tot 
hulpverlening na storm en wateroverlast heeft ertoe geleid 
dat we opnieuw gaan investeren in de opleiding van de 
coördinatoren. Zij treffen ter plaatse andere situaties aan en 
mogelijk van een grotere omvang. Zeker bij grote calamiteiten 
verwacht de overheid dat wij de coördinatie namens 
verzekeraars op ons nemen. Daar gaan we ons dan ook verder 
op inrichten. In het algemeen geldt dat we steeds meer van 
de Salvagecoördinatoren vragen. Ze moeten leiderschap 
uitstralen, over empathie beschikken en vakinhoudelijk goed 
zijn. Ook daarom wil ik me de komende periode sterk voor 
maken voor die kwalitatieve verbreding van ons werkterrein.”

Stephan Wevers is voorzitter van de Raad van 

Brandweercommandanten. “Ik verwacht er nog 

minimaal 30 jaar bij. Salvage is een prachtig, 

belangrijk en gewaardeerd verlengstuk van de 

brandweer. Samen zijn we in heel Nederland 24/7 

actief en staan we klaar om anderen te helpen. Van 

harte gefeliciteerd met dit jubileum!”

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, is voorzitter 

van het Veiligheidsberaad. “Dankzij Salvage worden 

mensen die slachtoffer van een calamiteit zijn, snel 

geholpen. Dit geeft de rust om andere hulpvragen op te 

kunnen pakken. Namens de Veiligheidsregio’s en alle 

hulpdiensten heel veel dank daarvoor.”
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René Kruijs is directeur Schade Bedrijven van de divisie 

Schade & Inkomen bij Achmea. “Bij een calamiteit is de 

eerste opvang in uitstekende handen bij Salvage. In de 

afgelopen dertig jaar heeft Salvage dat vaak bewezen, 

ook bij onze klanten. Chapeau voor de inzet die steeds 

weer bij nacht en ontij wordt geleverd!”
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