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Wat bracht en brengt 25 jaar 
Stichting Salvage? 

4Voorzitter van het bestuur Kees Krijgsman 
spreekt over de meest relevante actuele en 
toekomstige ontwikkelingen. Salvage moet zich 

volgens Krijgsman voorbereiden op de wens van 
verzekeraars om in het uur van de waarheid de klant 
het gevoel te geven dat de verzekeraar naast hem 
staat en hem met raad en daad bijstaat.

laatSte jaren geen grote 
vooruitgang brandpreventie

6Directeur Leo de Boer van het Verbond 
van Verzekeraars vertelt hoe verzekeraars 
op gebied van veiligheid en preventie op 

drie niveaus toekomstmogelijkheden zien. In 
termen van veiligheid is brand zondermeer een 
vooruitgeschoven post, aldus De Boer.

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

10 De brandweer wil tijdens en na een 
brand slimmer en meer innovatief te 
werk gaan en daarnaast nadrukkelijk 

meer werkzaamheden vóór de brand gaan 
oppakken. 
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Oud ...

Het is nacht... Ik lig op één oor 
en word plotseling wakker van 
een hard, schril geluid. Ik luister 

nog eens goed en realiseer me dan 
ineens dat het de rookmelder is die 
zo’n hels kabaal maakt. 
Met een ruk schiet ik uit bed en ren 
naar beneden. De rook komt me op 
de trap tegemoet. In de keuken, waar 
de rook vandaan komt, durf ik niet 
te kijken. Ik ben alleen thuis en kan 
dus niet meteen van iemand hulp 
verwachten. Ik pak gauw een jas van 
de kapstok en ga de voordeur uit.  
In de haast heb ik nog mijn mobieltje 
mee gegrist dat altijd naast mij op 
het nachtkastje ligt. Wat nu? Eerst 
maar de brandweer bellen natuurlijk, 
maar wat dan? Langzaam maar zeker 
maakt een gevoel van paniek zich 
van mij meester.

Gelukkig is dit voor mij een fictief 
gegeven, maar voor een groot aantal 
mensen is het helaas regelmatig een 
bittere werkelijkheid. Daar sta je dan, 
op straat. Wie ga je bellen, wat ga je 
doen, wie kan je helpen? De ontred-
dering bij branden is groot, weten we 
uit ervaring. Van alle branden vindt 
70 procent na kantooruren plaats. 
Veel instanties zijn dan gesloten. 
Gedupeerden zien dat hun hele bezit 
door rook en roet wordt aangetast of, 
erger nog, verloren gaat. De impact 
is enorm, zeker als ook naburige 
panden worden getroffen en er 
verschillende gedupeerden zijn. Als 
Salvageorganisatie ondersteunen 
wij die gedupeerden, al vijfentwintig 
jaar. We verlenen hun eerste hulp en 
opvang en spannen ons in om de 
schade zo veel mogelijk te beperken. 
We regelen tijdelijk onderdak, geven 
advies, redden eventueel eigendom-
men en regelen alle andere zaken 
die op dat moment nodig zijn. 
Daarnaast nemen we maatregelen 
als het afdekken van spullen en het in 
veiligheid brengen van waardevolle 
goederen. Zo kunnen persoonlijke 
eigendommen die voor gedupeer-
den veel betekenen, misschien nog 
worden gered.

... en nieuw
In het interview in deze editie van 
‘Uit de brand’ met Kees Krijgsman, 
de voorzitter van Stichting Salvage, 
spreekt Kees over de wens van ver-
zekeraars om bij een schade meer 
zichtbaar aanwezig te zijn. Dat is im-
mers bij uitstek het moment om te 
laten zien wat die brandverzekering 
nu echt waard is. Hoe gaan we dat 
als Salvage coördineren? Vaak is im-
mers niet meteen duidelijk bij welke 
brandverzekeraar de gedupeerden 
verzekerd zijn. Bovendien zijn bij 85 
procent van al onze meldingen ver-
schillende verzekeraars betrokken. 
Laten we ook maatschappijexperts 
als Salvagecoördinator toe? Gaan 
we op basis van polisbestanden 
preferred suppliers sturen? Hebben 
we verschillende visitekaartjes op 
zak? Gaat de Salvagecoördinator na-
mens de verzekeraar direct schade 
regelen? Er zijn vele oplossingen 
denkbaar en welke richting het op 
gaat, is nog niet duidelijk. 

Zeker is wel dat er branden met 
een grote impact zullen blijven. 
Wekelijks staan er mensen ’s nachts 
op straat naar hun brandende huis, 
winkel of bedrijf te kijken. In de afge-
lopen vijfentwintig jaar hebben we 
als Salvageorganisatie de kennis en 
kunde opgebouwd om deze men-
sen adequaat te helpen. De kwaliteit 
van onze dienstverlening is dan ook, 
zo blijkt uit regelmatige metingen, 
zeer hoog. Die kennis, kunde en 
kwaliteit mag niet verloren gaan 
als we de aanpak gaan veranderen. 
Daarin zit dan ook voor ons en voor 
de brandverzekeraars in Nederland 
de belangrijkste uitdaging voor de 
toekomst.

Brenda Reinders 
Directeur Stichting Salvage

december 2012
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Vooral 
Vooruitzien 
bij 25-jarig
jubileum
Voor de Stichting Salvage was 2012 een zilveren jubileumjaar. de verleiding is groot 

om bij zo’n gelegenheid terug te zien op alles wat is bereikt en in de loop der jaren is 

veranderd, maar in dit nummer van uit de brand is daar niet voor gekozen. Belangrijke 

stakeholders – het Verbond van Verzekeraars, Brandweer nederland en het niVre 

– is juist gevraagd de meest relevante actuele en toekomstige ontwikkelingen in het 

eigen vakgebied te belichten. Ook Kees Krijgsman, voorzitter van het bestuur van de 

Stichting Salvage, werd verzocht een blik in de toekomst te werpen.

Tekst: Peter van Steen

ees Krijgsman is commercieel direc-
teur van Allianz Nederland Groep, 
maar als voorzitter van het bestuur 

van de Stichting Salvage is hij onafhankelijk. 
In gesprek met hem valt hij als het ware met 
de deur in huis. Salvage moet zich volgens 
Krijgsman voorbereiden op één specifiek 
gegeven in het bijzonder, namelijk de wens 
van verzekeraars om in het uur van de 
waarheid, dus bij een brand of een andere 

calamiteit, de klant het gevoel te geven dat 
de verzekeraar naast hem staat en hem met 
raad en daad bijstaat. Omdat die rol nu voor 
de Salvagecoördinator is weggelegd, raakt 
dit gegeven het werk van Salvage in de kern. 
Kees Krijgsman: “Nu staat Salvage op ‘the 
moment of truth’ namens de verzekeraars 
naast de partij die zijn woning, winkel of 
bedrijf heeft zien afbranden en helpt Sal-
vage hem op dat moment verder. Het is een 

belangrijk moment, waarop verzekeraars 
zich graag zo klantgericht mogelijk willen 
profileren. Ze vinden Salvage een prachtige 
organisatie en staan er allemaal van harte 
achter, maar zouden toch graag hebben 
dat op dat moment een eigen man naast 
de klant kwam te staan. Ik zie dit als een 
belangrijk gegeven voor de toekomst,  
waar Salvage zich op moet voorbereiden.”

K
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Niet eerst uitzoeken
Volgens Krijgsman is de geschetste ontwik-
keling niet van vandaag op morgen te reali-
seren. Hij zegt: “Momenteel zijn de brand-
weer en steeds vaker ook de overheid de 
belangrijkste partijen die ons bij een brand 
of een andere calamiteit als een volwaardige 
partner oproepen om ter plaatse te komen. 
Die situatie is gebruikelijk en wordt ook ho-
gelijk gewaardeerd. Wat de brandweer of de 
overheid nooit zal doen, is eerst uitzoeken 
waar de gedupeerde partij verzekerd is en 
vervolgens contact met de desbetreffende 
verzekeraar opnemen. Het is heel duidelijk 
dat ze dat niet willen en dat Salvage daarom 
voor de nabije toekomst een redelijke zeker-
heid heeft dat er wat dat betreft nog niets 
verandert. Salvage moet gewoon goed werk 
blijven leveren en kan dan met vertrouwen 
naar de toekomst kijken.” Iets verder in de 
toekomst echter moet in verband hiermee 
op een andere ontwikkeling worden gelet 
en die betreft het gebruik van moderne 
communicatiemiddelen in schadeproces-
sen. Kees Krijgsman: “Neem bijvoorbeeld 
de app Mobielschademelden.nl die door 
het Verbond van Verzekeraars is ontwik-
keld. Verzekerden kunnen daarmee een 
autoschade rechtstreeks bij hun verzekeraar 
melden en de afwikkeling ervan in gang zet-
ten. Zo’n app is voorgeprogrammeerd om 
de hele procesgang van de autoschade af te 
handelen. Het is voorstelbaar dat zo’n app 
ook voor andere schadeprocessen wordt 

ontwikkeld en dat verzekeraars op grond 
van een signaal van hun klant ook bij een 
brand zelf in het geweer komen.”

Hesjesspel
Toch zijn op de geschetste weg nog volop 
beren te zien. Neem bijvoorbeeld een brand 
waarbij verschillende partijen betrokken 
zijn, die bij verschillende verzekeraars een 
brandpolis hebben. Dat al die verzekeraars 
dan een eigen Salvagecoördinator zouden 
inzetten, is ronduit een ongewenste situatie. 
Ook moet aan mensen worden gedacht 
die om welke reden dan ook geen brand-
verzekering hebben. Salvage doet haar 
werk zonder onderscheid des persoons en 

staat ook voor onverzekerden klaar. Het 
zou bijzonder pijnlijk zijn als deze mensen 
– letterlijk – in de kou zouden blijven staan. 
Nog een punt is de omvang van het netwerk 
van hulpverleners. Salvage werkt met een 
landelijk netwerk van coördinatoren en niet 
iedere verzekeraar zal in staat zijn zo’n net-
werk zelf op te bouwen. “Daar kun je echter 
wel bij bedenken”, aldus Kees Krijgsman, 
“dat een verzekeraar in de toekomst een 
beroep op Salvage doet waarbij de Salva-
gecoördinator dan onder de noemer van 
de desbetreffende verzekeraar optreedt. Ik 
heb het al eens het hesjesspel genoemd: de 
Salvagecoördinator hoeft alleen maar het 
juiste hesje aan te trekken om herkenbaar-

“Ze vinden Salvage een prachtige organisatie, 
maar zouden toch graag hebben dat op dat moment
een eigen man naast de klant kwam te staan.” 
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heid voor de opdrachtgevende verzekeraar te organiseren. 
Het is echter niet ondenkbaar dat grote verzekeraars zelf een 
nieuwe hulporganisatie vormen, met eigen afspraken en een 
eigen dienstverlening, en die dan tegenover Salvage in de 
markt zetten. Blijft het iets gemeenschappelijks of wordt het 
een concurrentiemiddel, dat is dan de kwestie.”

Parel in de kroon
“Die specifieke communicatiemiddelen en eigen netwerken 
van verzekeraars zijn er nu nog niet”, vervolgt Krijgsman, 
“maar zijn in de toekomst wel degelijk denkbaar. Daarom is 
het voor Salvage van belang daar goed over na te denken en 
om niet af te wachten wat er uiteindelijk op ons af zal komen. 
Het is juist de uitdaging om te onderzoeken hoe Salvage zich 
in de toekomst verder kan ontwikkelen. Nu kan Salvage nog 
als enige zeer gewaardeerde leverancier van dienstverlening 
op dit gebied een rol spelen, maar als processen in de toe-
komst veranderen en als de verzekeraars in deze branche het 
idee hebben dat een andere opzet beter is, dan moet Salvage 
dat vóór zijn en dat zelf op tijd hebben ingevuld, door dichter 
bij de behoeften van die verzekeraars te gaan zitten. Salvage 
is in het leven geroepen door de gezamenlijke brandverzeke-
raars in Nederland, die destijds begrepen dat ieder slachtoffer 
van brand onmiddellijk moest worden bijgestaan, buiten 
concurrentieverhoudingen om. Het zou zonde zijn als juist 
onder druk van de concurrentie deze parel in de kroon voor 
de public relations van brandverzekeraars verloren zou gaan.”

“Het is dus van groot belang om over de toekomst te praten”, 
aldus Kees Krijgsman tot slot, ”maar toch wil ik ook nadruk-
kelijk zeggen, als voorzitter van deze club, dat ik trots ben op 
de resultaten die we in het verleden hebben behaald. Na een 
kleinschalig begin zijn we nu een volwassen organisatie en 
worden we door brandweer en gemeenten als een volwaardi-
ge partner bij brand en calamiteiten gezien. In tevredenheids-
metingen behaalt Salvage scores waar menig organisatie 
jaloers op mag zijn en die scores worden nog steeds beter.  
Er is nogmaals alle reden om daar heel trots op te zijn!”

“er zullen altijd branden 
blijven ontstaan en er 
zullen altijd mensen 
door brand worden 
getroffen.”

SteedS meer 
preventie
René van Gijzen, adjunct-
directeur van ASR Verzeke-
ringen en bestuurslid van de 
Stichting Salvage, verwacht 
dat de grotere aandacht 
voor, en het mogelijke succes 
van preventie in de toekomst 
de werkzaamheden van 
Salvage in belangrijke mate 
zal kunnen beïnvloeden. 
Ook in de overige artikelen 
in dit nummer van Uit de 
brand wordt brandpreventie 
herhaaldelijk als belangrijke 
ontwikkeling genoemd. Van 
Gijzen wijst in dit verband op 
onder meer het toenemend 
gebruik van rookmelders 
in woningen, de toepas-
sing van brandvertragende 
materialen, de installatie van 
sprinklers in woningen en 
de aandacht voor brandpre-
ventie bij bouw en herbouw, 
bijvoorbeeld door een meer 
adequate compartimente-
ring van gebouwen. Deze en 
nog vele andere maatrege-
len kunnen er volgens Van 
Gijzen toe leiden dat zich 
minder branden zullen voor-
doen, dat branden eerder 
worden gedetecteerd en dat 
daardoor schades als gevolg 
van brand kleiner zullen 
zijn. Wel houdt hij meteen 
ook een slag om de arm, 
omdat er ook tegengestelde 
ontwikkelingen zijn, vooral 
ook als gevolg van de mo-

gelijk aanhoudende en zich 
verdiepende economische 
crisis. Denk daarbij aan be-
zuinigingen op onderhoud, 
bezuinigingen op preventie, 
het ontslag van vakbekwaam 
personeel, de inzet van meer 
complexe (automatische, 
computergestuurde) instal-
laties en, ‘last but not least’, 
veranderingen in de automa-
tische doormelding naar de 
brandweer, waardoor bran-
den later worden geblust 
en zich dus meer kunnen 
uitbreiden. “Er zullen altijd 
branden blijven ontstaan”, 
aldus René van Gijzen, “en 
er zullen altijd mensen door 
brand worden getroffen, 
dus ik denk dat er altijd een 
rol voor Salvage zal blijven. 
Hoe groot die rol zal zijn, is 
in hoge mate afhankelijk van 
wat overheden, verzekeraars 
en bouwers voor elkaar kun-
nen krijgen. Ondertussen is 
het van belang dat Salvage 
nog professioneler wordt 
en zich op alle fronten blijft 
ontwikkelen, bijvoorbeeld 
door aanrijtijden nog verder 
te verkorten. Belangrijk is 
ook dat Salvage met mensen 
blijft werken die hun vak 
verstaan. Kortom: iedereen 
die voor Salvage werkt, moet 
blijven doen waar hij goed 
in is en waar dat mogelijk is, 
moet hij dat beter doen.” 
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een Vanzelfsprekende 
Visie op Verzekeraars 
en Veiligheid

Toen Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, 

eind jaren tachtig bij de Vereniging van Brandassuradeuren in 

nederland werkte, was zijn kamer aan dezelfde gang gelegen 

als die van michel van dam, de toenmalige directeur van de 

Stichting Salvage. Het waren de allereerste beginjaren van het 

werk van Salvage, dat nog helemaal in opbouw was.

Tekst: Peter van Steen

“Ik vond Salvage toen al fantastisch”, aldus  
De Boer, “en ben er sindsdien altijd een enor-
me fan van gebleven. Dat we collectief als 
verzekeraars op een impactvol moment, dus 
op het moment dat mensen ontredderd zijn, 
iets voor hen kunnen betekenen, is een ge-
weldige vondst geweest.” Leo De Boer hoopt 
dan ook dat de Stichting Salvage steeds zal 
meegaan in alle relevante ontwikkelingen in 
het landschap van verzekeraars en veiligheid, 
opdat het werk van Salvage nog een lange 
reeks van jaren van belang zal zijn.

Visie
Ontwikkelingen op het gebied van verze-
keren en veiligheid zijn er volop. Onlangs 
nog heeft het Verbond van Verzekeraars een 
veelomvattende visie daarop in een bro-
chure samengevat, getiteld ‘Verzekeraars en 
veiligheid: vanzelfsprekend!’. Leo De Boer: 

“Verzekeren en veiligheid is een heel logische 
combinatie. Elk aspect van onveiligheid, of 
het nou een diefstal betreft, een brand, een 
aanrijding of een beroving, vertaalt zich in 
schade voor schadeverzekeraars. Dat klinkt 
logisch, maar we hebben dat nooit eerder zo 
duidelijk in een visie verwoord. En in die visie 
hebben we samengevat wat nou de wezen-
lijke veiligheidsissues zijn en hoe we op die 
gebieden als verzekeraars een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren.”

Drie niveaus
Voor verzekeraars doen zich op drie niveaus 
mogelijkheden voor. Het meest directe niveau 
is dat van de klant. Verzekeraars kunnen met 
gedragsprikkels – premies, voorwaarden, 
eigen risico, bonus malus, no claim enzovoort 
– klanten sturen in hun gedrag en zo hun 
veiligheid beïnvloeden. “We kunnen dat nog 
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bewuster doen dan we al deden”, zegt 
De Boer, “en dan niet alleen vanuit het idee 
van schadelastbeheersing, maar vooral ook 
met het oog op maatschappelijke vraagstuk-
ken en behoeften.” Daarnaast zijn verzekeraars 
op nationaal niveau actief. Het Verbond van 
Verzekeraars en afzonderlijke maatschappijen 
hebben aan de wieg gestaan van of zijn actief 
in tientallen organisaties, “vaak samen met 
overheid, politie en justitie”, aldus De Boer, “om 
zo veel mogelijk de wissels goed te zetten als 
het om veiligheid gaat.” Het derde niveau is 
de laag tussen de individuele klant en de na-
tionale institutionele structuren. Leo De Boer: 
“We hebben bijvoorbeeld een wijk in Utrecht 
geadopteerd, Kanaleneiland, om daar allerlei 
activiteiten te ontplooien die erop gericht zijn 
de wijk veiliger te maken.”

Safety Deals
Om burgers, bedrijven, organisaties en 
overheden te helpen bij het realiseren van 
potentieel effectieve veiligheidsinitiatieven 
die moeilijk van de grond komen, heeft het 
Verbond voorgesteld ‘Safety Deals’ vorm te 
geven, naar het voorbeeld van de Green Deals 
van het ministerie van Economische Zaken in 
de vorige kabinetsperiode. Leo De Boer: “Op 
het gebied van milieu en duurzaamheid zijn 
er veel ideeën van gedreven mensen, maar er 
is geen overzicht over. Er is veel versnippering. 
Datzelfde gevoel hebben wij bij veiligheid. Er 
zijn veel enthousiaste gemotiveerde stakehol-
ders, bij de overheid en in het bedrijfsleven, 
die echter niet of nauwelijks een gecoördi-
neerde agenda hebben. Met de Safety Deals 
willen we dat veranderen. We willen mensen 
rondom een bepaald thema verzamelen, met 
wie we vervolgens gestructureerd aan het 
werk willen gaan.”

Twee lijnen
In het veiligheidsprogramma van het Verbond 
van Verzekeraars zijn concrete voorbeelden 
gegeven van veiligheidsinitiatieven op twee 
lijnen: in het verkeer en in en om het huis. 
Speerpunten op die twee lijnen zijn ver-
keersgewonden, de wedloop tussen voertui-
gelektronica en criminaliteit, de registratie 
van onveilige verkeerslocaties,  brandveilige 
woningstoffering en woningovervallen. “Het 

“we hebben 
een wijk 
geadopteerd, 
om daar allerlei 
activiteiten te 
ontplooien.”
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gaat niet in de eerste plaats om de verzeke-
ring”, zegt Leo De Boer, “maar om de mensen. 
Neem bijvoorbeeld de woningovervallen. 
Die zijn nog amper gedekt en als ze gedekt 
zijn, gaat het niet om de grootste bedragen 
van de wereld. Wel is het iets wat de mensen 
bezighoudt. Vorig jaar werden meer dan 
zevenhonderd woningen overvallen, waarbij 
in veel gevallen slachtoffers vielen. Om die 
onveiligheid tegen te gaan, gaan we aan een 
goede preventieve aanpak voor particulieren 
werken.”

Brandissues
In het veiligheidsprogramma van het Verbond 
neemt ook brand een prominente plaats in. 
Behalve het speerpunt brandveilige wo-
ningstoffering is een hele reeks al lopende 
initiatieven genoemd. Denk bijvoorbeeld aan 
de registratie van brandoorzaken ter onder-
steuning van de brandweer, de ontwikkeling 
van normen en certificatieschema’s op het 
gebied van brandveiligheid, de bestrijding van 
brandstichting, het reduceren van nodeloze 
brandmeldingen, de brandveiligheid van 
buurten en wijken, een preventiecampagne 
inzake elektrische installaties die vaak oorzaak 
van brand zijn, de jaarlijkse Brandpreventie-
weken, de brandrisico’s als gevolg van hen-
nepteelt, het lectoraat Brandveiligheid van de 
Saxion Hogeschool en nog vele andere zaken. 
“Brand is voor mensen zeer impactvol”, zegt 
Leo De Boer. “Dat geldt voor particulieren, 
maar ook voor ondernemers. Veel bedrijven 
gaan na een brand alsnog failliet, ook al waren 
ze goed verzekerd. Brand is zonder meer een 
vooruitgeschoven post in termen van veilig-
heid!”

Geen overbodige luxe
Extra aandacht voor brand is geen overbo-
dige luxe. In de afgelopen jaren is immers op 
het gebied van brandpreventie geen grote 
vooruitgang geboekt. De Boer: “De brandweer 
wil meer aan de preventiekant werken, maar 
dat moet nog worden doorontwikkeld. De 
overheid is meer bezig zich terug te trekken, 
dan het onderwerp naar zich toe te trekken. 
Over het algemeen wordt minder met vergun-
ningen gewerkt of handhavend opgetreden 
en in plaats daarvan zie je meer en meer een 

incidentregelreflex ontstaan. Iedereen zoekt, 
maar wie doet er wat? We hebben een tijdje 
geleden onderzoek gedaan naar de verant-
woordelijkheidsverdeling op het gebied van 
brand. In Nederland ligt dat heel ingewikkeld. 
Gelukkig hebben we nu een wat meer natio-
nale aansturing van de brandweer, maar de 
ontwikkelingen gaan nog niet hard.” 

Progressie in de toekomst 
De Boer is er echter van overtuigd dat in de 
komende jaren wel degelijk goede progres-
sie kan worden geboekt. Hij zegt: “We mogen 
hopen dat er spectaculaire verbeteringen 
mogelijk zijn dankzij bijvoorbeeld het gebruik 
van nieuwe, onbrandbare materialen en tech-
nologische ontwikkelingen. Denk ook aan het 
fenomeen woningsprinklers. Als die in nieuwe 
woningen kunnen worden ingebouwd, wat in 
Amsterdam al het geval is, maak je natuurlijk 
enorme stappen. Ook de detectie zal nog sterk 
kunnen worden verbeterd. Het risico brand 
zal nooit helemaal weg te nemen zijn – we 
komen dichter op elkaar te wonen, met een 
meer vergrijsde bevolking en misschien is er in 
de toekomst minder geld voor handhaving en 
repressie dan nu – maar aan de preventiekant 
zou het niet moeten liggen.”

Onomstreden fantastisch werk
Juist omdat het risico brand nog lang niet weg 
te denken is, en personen en bedrijven ook in 
de toekomst de dupe van brand zullen zijn, 
zal er een rol voor Salvage weggelegd blijven. 
“Hoe die rol precies is”, zegt Leo De Boer, “en 
waar de toegevoegde waarde van Salvage 
in de toekomst ligt, moet goed worden 
overdacht. Ook Salvage moet zich natuurlijk 
op veranderingen voorbereiden. We leven 
bijvoorbeeld in een consoliderende wereld, 
waarin over vijfentwintig jaar geen honderd 
brandverzekeraars meer werkzaam zullen zijn. 
Daar heeft ook Salvage natuurlijk mee te ma-
ken. Maar welke stappen ook worden gezet, 
de klant mag daar in ieder geval niet slechter 
van worden. Na een brand moet binnen een 
uur iemand aanwezig zijn, met kennis van 
zaken en die met enig gezag kan optreden. 
Salvage levert wat dat betreft onomstreden 
fantastisch werk, met een prima structuur, en 
ik hoop dat dat nog lang zo kan doorgaan.”
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minder branden, minder slachtoffers, minder schade: dat is 

de missie van Brandweer nederland in de komende jaren. 

Sinds 1 november 2012 is Brandweer nederland de nieuwe 

naam van het samenwerkingsverband van alle vijfentwintig 

brandweerkorpsen in nederland, onder leiding van de raad 

van Brandweercommandanten (rBC). een gesprek met de 

voorzitter van deze raad, Stephan wevers.

Tekst: Peter van Steen

oVer de missie 
en de Visie
Van een nieuwe 
organisatie
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u de transformatie van de Nederlandse 
brandweer naar één organisatie onder 
één leidinggevende Raad van Brand-

weercommandanten is afgerond, blijven 
uiteraard de vijfentwintig brandweerkorpsen 
in Nederland paraat om hun regionale werk-
zaamheden met dezelfde inzet als voorheen 
uit te voeren. Wel kunnen zaken als opleidin-
gen en de inkoop van materialen nu vooral 
ook collectief en gecentraliseerd worden 
opgepakt. De brandweer heeft echter meer 
dan alleen een organisatorische vernieuwing 
in gang gezet. Binnen het werkpakket is een 
duidelijke verschuiving van prioriteiten merk-
baar, dankzij de vaststelling van een nieuwe 
visie, in 2010, voor wat betreft de taakstelling 
van de brandweer. Stephan Wevers: “We willen 
tijdens en na de brand slimmer en meer inno-
vatief te werk gaan en daarnaast nadrukkelijk 
meer werkzaamheden vóór de brand gaan 
oppakken. Per jaar zijn er in Nederland zestig à 
zeventig doden en ongeveer duizend gewon-
den als gevolg van een brand. De meesten 
van hen zijn al dood of gewond voordat wij 
gebeld zijn. Willen we rendement halen in 
de zin van minder slachtoffers, dan moeten 
we dus met ons werk aan de voorkant van de 
brand gaan zitten.”

Concrete activiteiten
De preventieve activiteiten van de brand-
weerkorpsen spitsen zich met name toe op 
het samenwerken met diverse organisaties 
– bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, de 
meubelindustrie en verzekeraars – om de 
brandveiligheid op zo veel mogelijk fronten 
te bevorderen. “Het gaat erom meer mensen 
bewust te maken van brandrisico’s en brand-
veiligheid”, zegt Stephan Wevers. “Concrete 
activiteiten zijn bijvoorbeeld het ontwik-
kelen van lespakketten over brandveiligheid 
voor scholen, een programma gericht op de 
brandveiligheid van studentenwoningen, 
voorlichting gericht op ouderen in bejaar-
den- en verzorgingstehuizen, overleg met 
meubelfabrikanten over het impregneren 
van meubels, de introductie van sprinklers in 
woningen enzovoort. Ook werken we met het 
Verbond van Verzekeraars samen, met name 
in een onderzoek naar de oorzaken van brand, 
waarvoor we mensen tot brandonderzoekers 

N
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hebben opgeleid.” De meeste van deze activiteiten zijn na 
2010 gestart en het is daarom te vroeg om over meetbare 
resultaten te spreken. “Je kunt daar geen prestatieaf-
spraken over maken”, zegt Wevers. “Pas op lange termijn 
kunnen we zien of het aantal slachtoffers en de omvang 
van de schade als gevolg van brand stabiel is gebleven of 
misschien zelfs iets is afgenomen. Het uiteindelijke doel is 
in ieder geval duidelijk: minder branden, minder slachtof-
fers en minder schade.”

Kwadrantenmodel
Wellicht zullen de frequentie en de omvang ervan afne-
men, maar branden zullen zich altijd blijven voordoen. 
Daarom blijft de brandweer ook gefocust op verbete-
ringen en vernieuwingen in de taken tijdens en na een 
brand. In dit kader is niet lang geleden het kwadran-
tenmodel ontwikkeld: een model met vier vormen van 
repressie: de defensieve en offensieve binnenaanval en 
de defensieve en offensieve buiteninzet. Stephan Wevers: 
“De traditionele aanpak in Nederland is de offensieve 
binnenaanval. Lukt die niet, dan kies je voor de defensieve 
buiteninzet. Dan geef je de brand eigenlijk op en richt je 
je uitsluitend nog op het beschermen van belendende 
percelen. Nieuw is de offensieve buiteninzet, waarbij we 
als het ware dwars door gevels en muren de brand van 
buiten naar binnen proberen te blussen, en de defensieve 
binnenaanval, waarbij we vanuit compartimenten waar 
geen brand is, de brand toch van binnenuit proberen te 
bereiken. Deze innovatie van onze blussystemen betekent 
in feite een heel nieuwe doctrine met betrekking tot onze 
inzet bij brand. In een aantal regio’s wordt hiermee al 
geëxperimenteerd en stap voor stap brengen we dat nu in 
onze opleidings- en oefensystematieken in.”

Techniek en personeel
De vernieuwingen in de taken van de brandweer gaan 
gepaard met technologische innovaties en gewijzigde 
opvattingen over de inzet van personeel. De technologi-
sche innovaties hebben bijvoorbeeld met het gebruik van 
hedendaagse communicatiemiddelen te maken, die voor 
het ontsluiten van relevante gegevensbestanden kunnen 
zorgen. Een ander voorbeeld is het toepassen van venti-

latietechnieken, naar Zweeds voorbeeld, waarbij rook en 
hitte in een brandend pand kunnen worden verminderd 
voordat de binnenaanval wordt ingezet. De inzet van 
personeel is aan de orde als binnen de brandweer over de 
variabele voertuigbezetting wordt gesproken. Stephan 
Wevers: “Wij zijn gewend om overal met minstens zes 
man naar toe te gaan en soms moeten er dat meer zijn: 
acht, tien of zelfs twaalf man. Maar soms kan het ook met 
minder en daar zijn inmiddels in verschillende pilots in 
Nederland mooie voorbeelden van. Het is als het ware een 
bottom up-proces waar we uiteindelijk de ‘best practices’ 
uithalen.” Wat het personeel betreft zal de Nederlandse 
brandweer ook in de toekomst grotendeels met vrijwil-
ligers blijven functioneren. Over de werving en selectie 
daarvan zegt Stephan Wevers: “ Het is niet meer zo dat we 
een lijstje hebben en gewoon de bovenste kunnen nemen 
als iemand ermee ophoudt. We moeten actief de boer op, 
maar gelukkig is er nog steeds voldoende belangstelling.”

Waardevol
Brandweer Nederland, zo bevestigt Stephan Wevers tot 
slot, blijft ook in de toekomst graag met Salvage samen-
werken. In het streven naar minder branden, minder 
slachtoffers en minder schade zal uitdrukkelijk ook naar 
de ervaringen van Salvage worden gevraagd. Hij zegt: 
“Van belang is waar Salvage tegenaan loopt, wat de be-
vindingen van Salvage zijn en wat we mogelijk concreet 
met elkaar kunnen doen. De rol van Salvage is nog steeds 
waardevol. Mensen die met brand zijn geconfronteerd, zit-
ten meestal met heel veel vragen. Wij merken dat Salvage-
coördinatoren als vraagbaak heel veel onrust bij mensen 
kunnen wegnemen. Het zou mooi zijn als Salvage ooit 
overbodig zou worden, maar een wereld zonder brand is 
vooralsnog een utopie.”

“wij zijn gewend 
om overal met 
minstens zes man 
naar toe te gaan.”
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“ook salVage kan 
bijdragen aan 
efficiencywinst in 
schadetrajecten”
Tekst: Peter van Steen

Peter van es, directeur 

accountmanagement bij Ced, 

en Hans de Hoog, managing 

partner bij Lengkeek, Laarman 

& de Hosson, zijn beiden lid van 

het bestuur van het nederlands 

instituut van register experts 

(niVre). als geen ander kunnen zij 

beoordelen welke ontwikkelingen 

in het vak van registerexpert 

nu en in de nabije toekomst het 

meest relevant zijn en welke 

consequenties die hebben voor de 

werkzaamheden van Salvage.
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evraagd naar de ontwikkelingen in 
de expertisebranche stelt Peter van 
Es voorop dat er geen sprake is van 

één homogene expertisebranche. In feite 
zijn er tien branches: agrarisch, aanspra-
kelijkheid en technische varia, brand, 
motorvoertuigen, opname (bouwkundig), 
personenschade, risicodeskundigen, 
scheepvaart en techniek, toedrachtson-
derzoek en tot slot transport en goederen. 
“Per branche zijn er verschillen als het om 
toekomstige ontwikkelingen gaat”, zegt 
Van Es, “maar gemeenschappelijk is toch 
de invloed van de maatschappij op deze 
branches. Die vraagt veel aandacht voor 
preventie. Je ziet dan ook een verschuiving 
naar de voorkant van het traject: hoe kun-
nen we schades voorkomen, en als ze toch 
ontstaan: hoe kunnen we ze beperken.”

Volume versus complex
Toch zijn ook bij de afwikkeling van scha-
des branchebreed gemeenschappelijke 
ontwikkelingen te benoemen. Van belang 
is allereerst het onderscheid tussen aan 
de ene kant veelvoorkomende ‘volume-
schades’ en aan de andere kant de minder 
vaak voorkomende schades, die doorgaans 
groter, complexer en meer ingrijpend zijn. 
Het is duidelijk dat de afhandeling van 
complexe schades nog dossiergewijs zal 
blijven plaatsvinden, maar dat ten aanzien 
van de volumeschades in de toekomst veel 
minder expertisewerk nodig zal zijn. “Daar 
zullen meer en meer intelligente syste-
men voor in de plaats komen”, zegt Hans 
de Hoog. “Die kunnen allerlei zaken tot 
pakweg vijf- of tienduizend euro of zelfs 
nog hoger gewoon digitaal, elektronisch 
regelen. Verzekeraars en andere markt-
partijen zijn al druk bezig zich daarop te 
focussen. Enerzijds is die ontwikkeling 
door kosten gedreven en anderzijds kun je 
je afvragen of het zowel voor de verze-
kerde als voor de verzekeraar nodig is dat 

er iemand komt kijken als zich een kleine 
schade heeft voorgedaan. Als het om een 
overzichtelijke omvang gaat is het veel 
zinvoller gelijk iemand te sturen die zo’n 
schade gewoon even kan herstellen.” Het 
onderscheid tussen volume en complex is 
volgens Peter van Es in de totale experti-
sebranche in toenemende mate merkbaar. 
Hij zegt: “Bij veelvoorkomende autoscha-
des is inmiddels al veel standaardisatie 
doorgevoerd. Ook bij particuliere schades, 
waaronder brand, zie je die verschuiving al 
plaatsvinden. Zelfs in de personenschade 
zoeken partijen samenwerking met elkaar 
en daarin vergaande standaardisatie. De 
Gedragscode Behandeling Letselschade is 
in feite bedoeld om tot de normering van 
een uiteindelijk integere behandeling van 
slachtoffers te komen, tegen gecontroleer-
de kosten. Want de kostencomponenten 
zijn en blijven uiteraard belangrijk.”

Herstel in natura
Nog een belangrijke ontwikkeling, Hans de 
Hoog noemde haar al, is het directe herstel 
in natura, zonder dat eerst de hoogte van 
de schade wordt vastgesteld. “Daar zitten 
hier en daar nog haken en ogen aan”, zegt 
De Hoog, “maar dat blijft wel doorgaan en 
doorgroeien. Zo’n herstelketen kan door 
de verzekeraar, maar ook door het exper-
tisebureau worden aangestuurd, zodat 
meteen een hersteller op pad kan worden 
gestuurd en geen expert meer vooraf naar 
de schade hoeft te kijken.” Peter van Es ziet 
ook deze ontwikkeling als het antwoord op 
een maatschappelijke behoefte, namelijk 
de behoefte aan service en daadwerkelijke 
hulp. “Ten opzichte van tien, vijftien jaar 
geleden is het een enorme ontwikkeling, 
die in de komende jaren inderdaad nog 
zal doorgroeien, zij het dan vooral in de 
volumeschades. Bij bijvoorbeeld complexe 
schades in bedrijven of bedrijfsprocessen 
is hulp in natura natuurlijk veel minder 

gemakkelijk te verlenen. Wel kan dan 
ondersteuning worden verleend, behalve 
in financiële zin, met Salvage-achtige acti-
viteiten om verdere schade te beperken of 
te voorkomen.”

Efficiencywinst
De geschetste ontwikkelingen kunnen 
consequenties voor de werkzaamheden 
van Salvage hebben. Peter van Es zegt: “Er 
zit nu nog een onderbreking in het her-
stelproces tussen enerzijds de schadestop 
en de noodhulp die door Salvage wordt 
verleend en anderzijds het daadwerkelijke 
herstel. In feite is dit een inefficiëntie in het 
proces en wil je die eruit hebben, dan kan 
ik me voorstellen dat Salvage, in tegen-
stelling tot wat nu het geval is, tot het in 
werking zetten van het directe herstel 
overgaat. Door de hele schaderegeling 
heen zie je een algemene lijn dat er zo veel 
mogelijk vertragingen, dubbelslagen en in-
efficiënties uit het proces worden gehaald. 
Er is immers behoefte aan een hoge door-
loopsnelheid tegen lage kosten, overigens 
zonder aantasting van de kwaliteit. Ik denk 
dat ook Salvage daar een bijdrage aan 
kan leveren.” Hans de Hoog wil echter de 
specifieke taak van de Salvagecoördinator, 
namelijk de bereddering die aan het her-
stel voorafgaat, niet uit het oog verliezen. 
Hij zegt: “Neem bijvoorbeeld een klein 
bedrijf waar als gevolg van brand de ser-
verruimte is verontreinigd. Het is dan van 
belang dat de Salvagecoördinator ervoor 
zorgt dat de server op de kortst mogelijke 
termijn uit die ruimte wordt verwijderd en 
dat er dus maatregelen worden genomen 
die voorkomen dat de schade erger wordt. 
Pas daarna wordt gekeken hoe de schade 
moet worden hersteld.”

Rechtstreeks schakelen
Bereddering, schadestop en eventueel ook 
het al in gang zetten van herstel als werk-

G
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zaamheden van Salvage zullen volgens 
Hans de Hoog vooral bij de volumeschades 
van belang blijven. “In dat segment zal de 
Salvagecoördinator goed werk kunnen 
blijven verrichten”, zegt hij. “Bij de grotere, 
meer complexe schades is dat een ander 
verhaal. Je zult zien dat dan veel korter 
rechtstreeks naar schade-experts wordt 
geschakeld en dat de rol van de Salvageco-
ordinator verder zal verkleinen. We hebben 
dat in de afgelopen jaren al een beetje 
gezien. Zo gauw er een industriële brand 
is of een brand van zeer grote omvang, 
arriveert de Salvagecoördinator gelijktijdig 
met de expert en heeft hij geen echte rol 
meer. Natuurlijk heeft de Salvagecoördina-
tor in de eerste uren na een brand ook de 
steun- en schouderfunctie voor getroffe-
nen, maar vlak ook op dat punt de expert 
niet uit. Ik zie dus een wat tegengestelde 
beweging bij volumeschades en complexe 
schades voor wat betreft de inzet van 
Salvage.” Hans de Hoog voegt daar echter 
meteen aan toe, dat het in beginsel niet 
de verzekeraar of de schade-expert is die 
bepaalt of de inzet van een Salvagecoör-
dinator gewenst is. Hij zegt: “Dat is geen 
beoordeling op basis van de omvang van 
de schade, maar een volstrekt andere af-
weging, namelijk door de brandweercom-
mandant. Die beoordeelt of mensen die 
met brand zijn geconfronteerd, hulp nodig 
hebben van iemand die hen gedurende 
de eerste uren na de brand kan bijstaan. 
Welke ontwikkelingen zich dan ook bij ver-
zekeraars of schade-experts voordoen, er is 
wat dat betreft een scheiding van wegen. 
De ontwikkeling van Salvage staat daar in 
principe los van.” 

“Bij veelvoorkomende autoschades is 
al veel standaardisatie doorgevoerd. 
Ook bij particuliere schades, waaronder 
brand, zie je die verschuiving al.”

Hans de Hoog wil echter de taak van de Salvage-
coördinator, namelijk de bereddering die aan het 
herstel voorafgaat, niet uit het oog verliezen. 



december 2012

16  menSen aan het werk

de discussie over de wens van verzekeraars om bij schade meer zichtbaar te zijn, 

zwengelt verder aan met deze Salvagecoördinatoren. Peter van rensen liep vanaf 

het eerste moment in 1987 mee en marcel Boersma heeft zich afgelopen jaar 

aangesloten. Toch zijn ‘oud’ en ‘nieuw’ eensgezind over dit onderwerp. 

Tekst: Marieke Boeijen
Foto’s: Jeroen Jazet

rechtStreekSe hulp vanuit de verzekeraar

”organisatorisch 
is het zo goed als 
onhaalbaar .”
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rechtStreekSe hulp vanuit de verzekeraar

”organisatorisch 
is het zo goed als 
onhaalbaar .”

Peter van Rensen blikt terug en
vooruit op 25 jaar Salvage

Over kwartjes
en stratenboeken 
De start van Stichting Salvage ligt zo’n 
25 jaar geleden in Eindhoven. Coör-
dinator van het eerste uur Peter van 
Rensen, momenteel directeur bij Cun-
ningham Lindsey Nederland: “Destijds 
werd ik opgepiept via de semafoon, 
belde ik vervolgens de centrale voor 
instructies en stapte ik in de auto. Met 
het stratenboek op de bijrijdersstoel 
was het soms een flinke zoektocht. 
Ik herinner me dat ik met een berg 
kwartjes de noodzakelijke telefoon-
tjes pleegde vanuit de telefooncel.” In 
die beginperiode bestonden er geen 
afspraken over het soort calamiteiten 
waarvoor de Stichting Salvage werd 
ingeschakeld. Zo kwam het voor dat 
er werd uitgerukt, zonder dat Salvage 
meerwaarde bood. “Ik heb wel eens 
voor een stel brandende coniferen 
gestaan”, aldus Van Rensen. 

Over voeten in de klei
Op hoofdlijnen komen de huidige 
werkzaamheden van een Salvageco-
ordinator overeen met die van toen. 
Salvage zorgt nog altijd voor een sta-
biele situatie na brand. Van Rensen: “De 
opleiding is geprofessionaliseerd en 
de bewustwording verbeterd. Destijds 
waren we als experts niet voorbereid 
op de emotionele aspecten van het 
werk en inventariseerden we de schade 
zakelijk en afstandelijk, op een moment 
dat de grote schok al voorbij was. De 
werkelijke impact van brand ervoeren 
we pas toen we als Salvagecoördinator 
met de voeten in de klei stonden. Een 
nuttige ervaring voor elke schade-
expert. Opeens beseften we dat we ook 
een schouderfunctie hadden.” 

Over de goede sier van verzekeraars
De professionalisering van de opleiding 
en de komst van mobiele communi-
catie maken Salvage slagvaardiger en 
effectiever volgens Van Rensen. “De 
Stichting Salvage is nog steeds een 
groot succes en ik verwacht aan de 
basiswerkzaamheden weinig verande-
ringen. Ideeën over het aanbieden van 
de hulp vanuit de individuele verzeke-
ringsmaatschappij, teneinde het mar-
ketingmoment volledig te benutten, 
ondersteun ik niet. Kostentechnisch 
levert het niets op en organisatorisch 
is het zo goed als onhaalbaar. Onno-
dig bovendien. De goede sier wordt 
weliswaar met de Stichting Salvage 
gemaakt, maar slachtoffers kennen 
deze toe aan hun eigen verzekerings-
maatschappij”, aldus Van Rensen.  

Over gewenste hervormingen
Volgens Van Rensen kunnen de 
krachten beter gebundeld worden 
om interesse voor het Salvagecoör-
dinatorschap aan te wakkeren en zo 
de landelijke dekking van Salvage te 
waarborgen. Van Rensen: “Het is de 
tendens om privé en zakelijk meer 
gescheiden te houden en het coördina-
torwerk te ervaren als een inbreuk op 
het privéleven. Parallel daaraan wordt 
het Salvagewerk minder aantrekkelijk 
door de verzakelijkte benadering en 
de marginale vergoeding. Vroeger had 
de coördinator de prettige zekerheid 
dat hij ook zou uitrukken als hij dienst 
had, omdat de plaats van de brand het 
enige selectiecriterium was. Die zeker-
heid is afgenomen door aanvullende 
commerciële overwegingen. Daarnaast 
is de vergoeding in 25 jaar nagenoeg 
hetzelfde gebleven. Ik erger me aan de 
blijvende discussie over deze kosten. 
Deze hulpverlening kost een schijntje 
van wat verzekeraars aan marketing 
uitgeven en levert op het gebied van 
klantwaardering veel meer op.”
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Marcel

Marcel Boersma blikt op heden en 
toekomst

Over brand in 
de groningse 
binnenstad
Afgelopen april slaagde Marcel 
Boersma voor de Salvageopleiding en 
daarmee is hij een van de recentste Sal-
vagecoördinatoren. Tijdens zijn eerste 
Salvageopdracht in mei bezocht hij een 
jong gezin waarvan de woonboerderij 
was afgebrand. Boersma: “Nog voor 
ik ter plaatse was, hadden de bewo-
ners zelf een camper voor onderdak 
en vervoer geregeld. Ik zorgde voor 
andere praktische zaken zoals het toe-
gankelijk maken van de woning door 
het bluswater te laten opzuigen, een 
aggregaat te plaatsen voor langdurige 
stroomvoorziening voor de camper 
en het veiligstellen van de inboedel. 
Maar vooral ook het geruststellen van 
de bewoners. De tweede situatie was 
een echte vuurdoop. In de Groningse 
binnenstad ontstond brand in twee be-
drijven waarboven studentenwoningen 
waren gevestigd. Er waren veel betrok-
kenen. Het regelwerk en het spreken 
van alle betrokkenen kostte veel tijd. 
Tussendoor moet je dan even pas op 
de plaats maken om de prioriteiten te 
stellen. Vervolgens ging het vanzelf; 
beginnen bij a en eindigen bij z.” 

Over machteloosheid en opwinding
Boersma bedient de regio Groningen, 
Friesland, Drenthe. Een dunbevolkt 
gebied waar het aantal voorkomende 
branden lager is. “Mijn huidige werkge-
ver Dekra Experts B.V., vroeg mij voor 
het coördinatorschap en sprak over 
een tekort aan coördinatoren in de 
noordelijke regio. Ik ervaar het als een 
aanvulling op mijn vak. Als schade-ex-

pert kwam ik achteraf. Nu kom ik direct, 
waardoor ik de penibele situatie van 
gedupeerden beter begrijp. Ik ben bij 
de mensen als de brandweer vertrekt 
en zie de machteloosheid. Het wordt 
stil, donker en zij blijven achter met een 
afgebrand huis. Wat dan? Dan bied ik 
overzicht en structuur”, zegt Boersma. 

Eens in de vijf, zes weken heeft hij een 
week dienst waarin hij gemiddeld zes 
oproepen ontvangt. “Een oproep zorgt 
voor spanning. Het is uniek om ‘s nachts 
in de auto naar een brand te rijden. Het 
geeft een zekere opwinding. Tegenover 
de opwinding en de dankbaarheid 
van gedupeerden staan de momenten 
dat ik er iets voor opgeef. Ik herinner 
me de keer dat de pieper afging op 
het moment dat ik net het vlees op de 
barbecue legde. Toen ik een uur of drie 
later terugkwam waren de anderen 
klaar met barbecueën. Dat accepteer ik 
als part of the job”, aldus Boersma. 

Over verwachtingen voor toekomst
Volgens Boersma veranderde er voor 
coördinatoren weinig de afgelopen 25 
jaar. Niet het doel en niet de werk-
zaamheden. Ook verwacht hij dat de 
wijze van aanbod van hulp via Salvage, 
namens het Verbond van Verzekeraars 
blijft bestaan. Boersma: “Het is geen 
werkbare situatie als er brand uitbreekt 
in een flatgebouw en er van elke 
verzekeringsmaatschappij coördina-
toren zijn, die op hun beurt elk een 
ander schoonmaakbedrijf inschakelen. 
Technische vooruitgang verwacht ik 
wel. Sinds kort werken we met een op 
het web gebaseerd rapportagesys-
teem, zodat dossiers op elk moment 
aangelegd en gelezen kunnen worden. 
Daarmee kan ik, bij wijze van spreken 
ter plekke het dossier in orde maken. 
Verdere vooruitzichten op technisch 
gebied kan ik niet inschatten. Dat moet 
de toekomst leren.”
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coördinatoren
enthouSiaSt over paS2010
Sinds augustus verwerken Salvagecoördi-
natoren hun rapportage over de meldingen 
waarbij ze betrokken zijn geweest binnen 
het online administratief systeem PAS2010. 
Niet alleen coördinatoren hebben toegang, 
ook de alarmcentrale, het administratie-

kantoor en medewerkers van Stichting 
Salvage werken rechtstreeks in het systeem. 
Salvagecoördinatoren ervaren het als een 
grote vooruitgang. Verantwoordelijk staflid 
Geerlof van Loo: “Op een enkeling na is elke 
coördinator positief, soms zelfs blij verrast. 
Door het online systeem kunnen zij overal 
waar een internet verbinding beschikbaar 
is rapporteren, en blijven bovendien de 
gegevens die eenmaal opgeslagen zijn in de 
webomgeving bewaard. Een stuk efficiënter.” 
Volgens van Loo reiken de mogelijkheden 
van PAS2010 verder. In de nabije toekomst 
krijgen betrokken partijen zoals verzekeraars, 
schadestopbedrijven en brandweer ook 
mogelijkheden aangeboden in het systeem. 
Van Loo: “Een verzekeraar bijvoorbeeld krijgt 
daarmee inzicht in foto’s en verslagen, kan 
deze informatie koppelen met het eigen 
systeem en beter en eenvoudiger beoorde-
len hoe het traject van de schadeafhande-
ling vorm te geven. Het afhandelingstraject 
wordt op deze manier op meerdere fronten 
versneld, er wordt met minder handen aan 
gewerkt en de lijn tussen Salvage en verze-
keraars wordt korter.”

VOORSTEllEN NiEuW BE-
STuuRSliD: RON GaRDENiER 

Met plezier stellen wij u voor aan ons 
nieuwe bestuurslid Ron Gardenier. Hij is 48 
jaar, getrouwd, heeft 2 kinderen en is werk-
zaam als manager volmacht en manager 
reinsurance bij Delta Lloyd. Gardenier: 
“Mijn toegevoegde waarde als bestuurs-
lid, is mijn langdurige brede ervaring op 
het gebied van schadeverzekeringen en 
volmacht. Door het aanwenden van mijn 
kennis en ervaring binnen het volmachtka-
naal, zal ik proberen ik processen binnen de 
stichting efficiënter te maken.” Welkom Ron 
Gardenier!  

NiEuW:
ExPERTiSE BuREau NOORD
1 oktober jl. heeft Expertise Bureau Noord 
uit Noordbroek  een Overeenkomst van 
Opdracht getekend met Stichting Salvage. 
De heer Sietze Bijzet heeft de opleiding tot 
Salvagecoördinator afgerond en is volop 
aan het werk. Welkom!

personalia

expertisebureaus kunnen  
zich weer inschrijVen

De samenwerking van Stichting Salvage en 
de schade-expertisebureaus wordt opnieuw 
besloten, ditmaal voor tweeëneenhalf jaar. 
Schade-expertisebureaus kunnen zich 
nu aanmelden voor het sluiten van een 
overeenkomst. Uw bureau stelt daarmee 
brandschade-experts gedurende een aantal 
weken per jaar beschikbaar aan Stichting 
Salvage. Na het volgen van de Salvageoplei-
ding, zijn ze tijdens hun piketdienst 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week oproepbaar. 

In aansluiting op de taken van de brand-
weer, verlenen ze hulp aan gedupeerden na 
brand, blikseminslag en explosie. Inschrij-
ven, meer informatie of de voorwaarden 
opvragen kan door contact op te nemen 
met Stichting Salvage, telefoonnummer 
055 - 526 19 30. Heeft uw bureau al een 
overeenkomst met Salvage, dan ontvangt u 
hierover binnenkort bericht.
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drenthe 
Arepa Benelux B.V. 
Rabroekenweg 7 
7942 JE
MEPPEL
033-4535030
033-4535030
**  ***

Dolmans Calamiteiten 
Diensten 
Buitenvaar 1405 
7905 SJ
HOOGEVEEN
0528-231255
0800-3656267
*  **

Eresdé B.V.
W.A. Scholtenstraat 9i 
9403 AJ
ASSEN 
0900-3737332 
06-23553645
*  **

flevoland 
Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Antennestraat 25 
1322 AL
ALMERE
0900-3656267 
0800-3656267
*  **

frieSland 
Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Jupiter 2B
8448 CD
HEERENVEEN
0513-683573
0800-3656267
*  **

Eresdé B.V.
Edisonstraat 21 
8661 NA
HARLINGEN
0900-3737332 
06-23553645
*  **

Eresdé B.V.
Hermes 4
8448 CK
HEERENVEEN
0513-767283
06-23553645
*  **  ***

Eresdé B.V.
Adonisweg 28 
8938 BJ  
LEEUWARDEN
0900-3737332 
06-23553645
*  **  ***

Nivo Calamiteitendiensten 
B.V.
Avondsterweg 1 
8938 AK
LEEUWARDEN
058-2849515
058-2849515
* 

Polygon Nederland B.V. 
Businesspark Friesland 
West 37A
8466 SL
HEERENVEEN
0172-421600
0800-6868377
* 

Polygon Nederland B.V. 
Icarusweg 9
8938 AX
LEEUWARDEN
0172-421600
0800-6868377
*

Schoonmaakbedrijf Vlietstra 
B.V.
Harlingerweg 49 
8801 PA
FRANEKER
0517-380090
06-53298294
*  **

gelderland 
ACI Reconditionering & 
Schadeherstel B.V. 
Polderweg 13
4005 GA
TIEL
0344-635851
0344-578989
*  **  ***

All-Net B.V.
Dijkgraaf 7
6921 RL
DUIVEN
026-3115000
026-3115000
*  **

Casander + Guliker B.V. 
Edisonstraat 18 
3861 NE
NIJKERK
033-2450204
033-2450204
*  **

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Curaçao 21
7332 BL
APELDOORN
055-5410310
0800-3656267
*  **

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Grutbroek 57C 
7008 AL
DOETINCHEM
0314-361144
0800-3656267
*  **

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Windmolenweg 1 
6615 AP
NIJMEGEN
024-3734199
0800-3656267
*  **

Polygon Nederland B.V. 
Hooiland 1
6666 MJ
HETEREN
0172-421600
0800-6868377
*

TSB B.V.
Dodewaardlaan 8 
4006 EA
TIEL
0344-618630
0344-618630
*  **

groningen
Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Rouaanstraat 18 
9723 CD
GRONINGEN
050-5411464
0800-3656267
*  **

Nivo Calamiteitendiensten 
B.V. 
Wismarweg 22b 
9723 HB 
GRONINGEN 
058-2849515 
058-2849515

*

Polygon Nederland B.V. 
Stavangerweg 7 
9723 SC
GRONINGEN
0172-421600
0800-6868377
*

Schoonmaakbedrijf Vlietstra 
B.V.
Neutronstraat 13 
9743 AM
GRONINGEN
050-3182020 
06-53298294
*  **

liMburg
Belfor (Nederland) B.V. 
Breukerweg 182 
6412 ZL
HEERLEN
045-5233133
0900-43214321
*  **

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Amerikalaan 43 
6199 AE
MAASTRICHT
0475-410024
0800-3656267
*  **

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Willem Barentszweg 4B 
5928 LM
VENLO
077-4642800
0800-3656267
*  **

Holland Herstel Groep B.V. 
Business Park Stein 112 
6181 MA 
ELSLOO 
046-4373625 
0800-4448732

*  **

Holland Herstel Groep B.V. 
Roorveld 16A
6093 PL
HEYTHUIZEN
0475-440271
0800-4448732
*  **

Koenders Multi Care 
Industriestraat 17 
6135 KE
SITTARD
046-4518880
06-53112406
*  **

Polygon Nederland B.V. 
Albert Thijsweg 15 
6471 WX
KERKRADE
0172-421600
0800-6868377
*

Schoonmaakbedrijf R. 
Janssen
Parijsboulevard 305 
6135 LJ
SITTARD
046-4527089
046-4517878
*  **

noord-
brabant
Arepa Benelux B.V. 
Ekkersrijt 4501A  
5692 DN
SON
033-4535030
033-4535030
**  ***

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
De Grote Beer 25 
5215 MR
DEN BOSCH
073-6871010
0800-3656267
*  **

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Esp 260B
5633 AC
EINDHOVEN
040-2484860
0800-3656267
*  **

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Nautilusstraat 61 
5015 AN
TILBURG
013-5499299
0800-3656267
*  **

Holland Herstel Groep B.V. 
IABC 5260A
4814 RD
BREDA
076-5246013
0800-4448732
*  **  ***

Holland Herstel Groep B.V. 
Industrieweg 3 
5731 HP
MIERLO
0492-663855
0800-4448732
*  **  

Holland Herstel Groep B.V. 
Frontstraat 1A
5405 AK
UDEN
0413-335326
0800-4448732
*  **  ***

Polygon Nederland B.V. 
Canadaweg 32B 
4661 PZ
HALSTEREN
0172-421600
0800-6868377
* 

Polygon Nederland B.V. 
Kleine Dreef 59 
5504 LG
VELDHOVEN
0172-421600
0800-6868377
* 

S.I.S. Schoonmaak B.V. 
Waardsestraat 24 
5388 PP
NISTELRODE
0412-617012
0412-617012
*
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Technon Service Recon-
ditionering B.V. 
Koperslagerstraat 35 
5405 BS
UDEN
0413-254398
06-53704459
*  **  ***

Arepa Benelux B.V. 
Fluorietweg 21D 
1812 RR
ALKMAAR
033-4535030
033-4535030
**  ***

Belfor (Nederland) B.V. 
Hogeweyselaan 119 
1382 JK
WEESP
0294-416151
0900-43214321
*  ** 

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Fluorietweg 31b 
1812 RR
ALKMAAR
072-5402377
0800-3656267
*  **

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Drachmeweg 2 
2153 PA
NIEUW-VENNEP 
0252-676250
0800-3656267
*  **

Meyer Specialistische Reini-
ging B.V. 
Snelliusstraat 1 
1704 SW
HEERHUGOWAARD 
072-5714507
072-5714507
*

Polygon Nederland B.V. 
Gyroscoopweg 114 
1042 AX
AMSTERDAM
0172-421600
0800-6868377
*

Ruitenheer B.V. 
Treubweg 10
1112 BA
DIEMEN
020-6975560
0800-7848364337
*  **

VKS  B.V.
Vrijheidweg 8
1521 RR
WORMERVEER 
075-6213041
075-6213041
*  **

overijSSel
BOS Reconditionering B.V. 
Westermaatsweg 9 
7556 BW 
HENGELO
074-2567182
074-2567182
*  

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Maagdenburgstraat 14 
7421 ZC
DEVENTER
0570-519205
0800-3656267
*  **

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Aquamarijnstraat 129 
7554 NP
HENGELO
074-2567728
0800-3656267
*  **

Euro Cleaning B.V. 
Marssteden 62 
7547 TD
ENSCHEDE
053-4283500
053-4283500
*  **

Kalshoven Specialistische 
Reiniging B.V.
Ternatestraat 9 
8022 NL
ZWOLLE
0529-431207
0529-431207
* 

Polygon Nederland B.V. 
Marconistraat 35 
7575 AR
OLDENZAAL
0172-421600
0800-6868377
*

Polygon Nederland B.V. 
Marconistraat 4A 
8013 PK
ZWOLLE
0172-421600
0800-6868377
*  **  ***

utrecht 
Arepa Benelux B.V. 
Terminalweg 31 
3821 AJ
AMERSFOORT
033-4535030
033-4535030
**  ***

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Ariane 4
3824 MB
AMERSFOORT
033-4701949
0800-3656267
*  **

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Boerhaaveweg 5 
3401 MN
IJSSELSTEIN
030-6888520
0800-3656267
*  **

Polygon Nederland B.V. 
Algolweg 9B
3821 BG 
AMERSFOORT
0172-421600
0800-6868377
*

RGN Amersfoort 
Neonweg 13B
3812 RG
AMERSFOORT
033-4507272
06-55703434
*  **

zeeland
Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Albert Plesmanweg 50 
4462 GC
GOES
0113-222141
0800-3656267
*  **

Holland Herstel Groep B.V. 
Schouwersweg 5A 
4451 HS
HEINKENSZAND 
0113-568585
0800-4448732
*  **

Polygon Nederland B.V. 
Octrooiweg 1
4538 BP
TERNEUZEN
0172-421600
0800-6868377
*

zuid-
holland 
ACI Reconditionering & 
Schadeherstel B.V. 
Pascalstraat 70 
3316 GR
DORDRECHT
078-6540008
078-6540008
*  **  ***

Arepa Benelux B.V. 
Essebaan 24-26 
2908 LK
CAPELLE A/D IJSSEL 
033-4535030
033-4535030
**  ***

Belfor (Nederland) B.V. 
Aluminiumstraat 25-20 
3067 GS
ROTTERDAM
010-2380920
0900-43214321
*  **

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Tinwerf 4
2544 ED
DEN HAAG
070-3080909
0800-3656267
*  **

Dolmans Calamiteiten 
Diensten
Anthonetta Kuijlstraat 41 
3066 GS
ROTTERDAM
010-4220400
0800-3656267
*  **

Polygon Nederland B.V.
J. Keplerweg 4 
2408 AC
ALPHEN A/D RIJN 
0172-421600
0800-6868377
*  **

Polygon Nederland B.V. 
Abel Tasmanstraat 73 
3165 AM
ROTTERDAM
0172-421600
0800-6868377
*

Recontec B.V.
Daltonstraat 40 
3316 GD
DORDRECHT
078-6511622
0900-73266832
**  ***

RGN Den Haag (Vrolijk) 
Goudlaan 85a
2544 EG  
DEN HAAG
070-4044826
06-55703434
*  **

RGN Rotterdam 
Beurtschipperstraat 106 
3194 DR
ROTTERDAM
010-2540556
06-55703434
*  **
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verhalen uit
de praktijk
De impact van brand is niet altijd in woorden uit te drukken. Als er iemand 
in staat is de gevolgen brand en de noodzaak van Stichting Salvage te 
omschrijven, dan zijn het gedupeerden. Vier vertellingen van gedupeerden: 
brand onder het afdak van de familie Struijlaart, keukenbrand van de familie 
Heeskens en de familie Klerks en smeulende kolen van Tukkers Partyservice.  
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de rijdende rechter 
grijpt in

In de vroege ochtend van 2 juli 2011 staat de 
schuur en het afdak met daaronder motoren, 
brommers en ander spul van de familie Struijlaart 

in lichterlaaie. In de vlammen die reiken tot boven 
het huis, ziet motorliefhebber de heer Struijlaart zijn 
oldtimers in rook opgaan. Struijlaart: “De brandweer 
was er snel en zo ook de Salvagecoördinator. Hij was 
ontzettend behulpzaam en zorgde voor het melden 
van de brand bij de verzekeraar, het regelen van een 
schoonmaakploeg en het afsluiten van de schuur 
en het toegangssteegje. De aangestoken brand was 
waarschijnlijk een wraakactie voor een aangifte die ik 
een paar weken ervoor had gedaan. We waren niet in 
paniek, maar wisten ook niet wat we op dat moment 
moesten doen. De Salvagecoördinator was erg kalm 
en adviseerde ons aangifte te doen. Hij stelde ons 

gerust en maakte ons wegwijs. Het is goed als er bij 
zo’n gebeurtenis iemand is die precies weet wat te 
doen. Onze dank is erg groot voor deze hulp.” 

De daders werden nooit ingerekend en de familie 
bleef alert op elke vorm van geluid vanuit de steeg. 
Daarop besloten ze een deur te plaatsen die zou 
fungeren als drempel voor onbevoegden. De wo-
ningbouwvereniging had hierop bezwaar. Struijlaart: 
“Toen heb ik direct contact opgenomen met de 
Rijdende Rechter. Zij namen op hun beurt contact 
op met de woningbouwvereniging en tot op heden 
heb ik niets meer van de woningbouwvereniging 
gehoord. Die deur zit er dus nog steeds.”
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klopSignalen en 
rookalarm

Op 19 juni jl. wordt de 21-jarige zoon van de 
familie Heeskens opgeschrikt door hard geklop 
op het raam. Buren hebben rook uit de woning 

zien komen en proberen hem met klopsignalen te 
waarschuwen. Even later gaat ook het rookalarm 
af en vanuit de woonkamer ziet hij in de keuken de 
vuurgloed. De brand is ontstaan door een gaspit 
die niet goed was uitgezet na het frituren. Hevig ge-
schrokken verlaat hij de woning. De heer Heeskens: 
“Mijn vrouw en ik werden op ons vakantieadres in 
Bretagne gebeld. Onze zoon was gelukkig onge-
deerd, maar de keuken was volledig verwoest. Wij 
konden niet eerder dan binnen twee dagen thuis zijn 
en in de tussentijd heeft mijn zwager samen met de 
Stichting Salvage de eerste zaken geregeld. Gelukkig 

was de Salvagecoördinator daar; hij was een grote 
steun voor mijn zwager en daarmee ook voor ons. 
Hoofdzaken werden professioneel van bijzaken on-
derscheiden. En door het adequaat weghalen van de 
audioapparatuur uit de woning, heeft hij bovendien 
veel schade voorkomen. Hoewel we zo snel mogelijk 
naar huis wilden, was het een opluchting te weten 
dat alles thuis geregeld was.” 
Na de brand duurde het nog vier maanden voor 
alles afgewikkeld en opgeknapt was. Inmiddels is de 
brand verwerkt en wat blijft is het bewustzijn van 
het risico. De rookmelders zijn daarom nu onderling 
gekoppeld. 

Tekst: Marieke Boeijen
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roetzwart tot aan zolder 

Na het afruimen van de lunch nam de familie 
Klerks plaats in de tuin, toen zij plots vuur 
roken. Mevrouw Klerks wist meteen dat ze de 

gaspit aan had laten staan: “Bij het afruimen was er 
een snijplankje opgelegd en dat was gaan schroeien. 
Binnen was het zwart.” De brandweer was spoedig ter 
plaatse en daarna ook Stichting Salvage. 

Klerks: “Het huis was tot aan zolder roetzwart en wij 
wisten niet waar te beginnen. De Salvagecoördina-
tor inventariseerde de schade, was realistisch over 
de mogelijkheden en gaf ons advies over wat wel 
en niet te doen. Daarmee heeft hij orde in de chaos 
gebracht en onzekerheid weggenomen. Hij zorgde 
dat er spoedig een schoonmaakbedrijf arriveerde om 

het huis klaar te maken voor onze overnachting. We 
mochten er gelukkig blijven slapen. Omdat we zelf 
een beetje onthutst waren, was de hulp van de Salva-
gecoördinator meer dan welkom en heel zinvol. Het 
is heel fijn te merken dat hij erg rustig en bekwaam 
is, want juist op zo’n moment wens je geen jong, 
onervaren type. Hij belde later zelfs na om te horen 
hoe het met ons ging!” 

Klerks geeft aan dat de impact van de brand na 
ruim een half jaar is weggeëbd: “Wel hebben we 
nu een inductiekookplaat, controleer ik regelmatig 
wasmachine en droger en geniet ik niet meer van de 
geur van een vuurkorf buiten. Maar daar is alles mee 
gezegd.” 

Smeulende kolen

Op een aangename zomerdag verzorgt Tukkers 
Partyservice de catering voor een zogeheten 
spiezenfeest. Spiezenfeesten zijn populair in 

Twente. In plaats van een varken, hangen er vier 
soorten vlees aan het spit en kunnen feestgangers 
naar smaak een stuk afsnijden. Na het feest brengt 
eigenaar Richard Tukkers de spullen terug naar het 
magazijn, laat de kolen buiten afkoelen en zet ze een 
dag later binnen onder de trap. Wanneer iedereen 
het pand verlaat, smeulen de kolenresten onver-
hoopt toch door. De trap blakert en de naastgelegen 
plastic kratten beginnen te smelten. Het pas geïnstal-
leerde rookalarm waarschuwt de bovenburen en zij 
bellen de hulpdiensten die snel ter plaatse komen. 
Zo ook de Stichting Salvage. Richard Tukkers: ““Sal-

vage heeft het pand na inspectie weer vrijgegeven 
omdat de schade meeviel. Voor ons was het prettig 
dat er iemand kwam die weet wat er moet gebeuren 
en de belangrijke telefoontjes pleegt. De ramen wer-
den tegen elkaar open gezet om de lucht te zuiveren. 
Het schoonmaakbedrijf dat binnen een mum van 
tijd geregeld was, zorgde voor de rest. Door het snel 
en professioneel handelen van de brandweer en de 
Salvagecoördinator, zaten we een uur of drie na de 
brand al aan de koffie.” Volgens Richard is hij zich nu 
meer bewust van het risico van brand: “Terugkijkend 
hebben we een engeltje op het dak gehad. Was de 
brandweer een kwartier later geweest dan was mijn 
magazijn helemaal afgebrand. Kolenbakken komen 
bij ons niet meer binnen.”


