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OverheiDsvisie Op  
branDveiligheiD

4Dr. Marco Bobeldijk mist eenduidigheid en is 
bang voor decentrale, praktijkgerichte visies van 
afzonderlijke partijen. Daarom pleit hij voor het 

formuleren van een stevige visie op brandveiligheid  
van de overheid. 

De essentie? risicObewustzijn.   

7Voor verzekeraars is het belangrijk te begrijpen  
aan welke risico’s hun klanten worden blootgesteld. 
Een ingewikkeld en opkomend onderwerp van 

kwetsbaarheid is cyber crime.   

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.

12 Ir. Annemarie Schouw wijdt uit over het motto risk & insurance  
managers ‘never waste a good crisis’ en over suplly chains die  
verstoord kunnen raken.  

als er zich tOch  
calamiteiten vOOrDOen
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Vrijdag 20 februari 2015. Om 06.35 
uur gaat de telefoon. Ik heb die week 
piketdienst. Dat wil zeggen dat ik word 

gebeld als er over een Salvagemelding over-
leg nodig is.  
Er is een zeer grote brand in Nijmegen, in een 
seniorenflat. Onduidelijk is nog om hoeveel 
appartementen het gaat, maar duidelijk is 
wel dat er een groot aantal gewonden is. Op 
dat moment zou een dak op instorten staan 
en moeten nog bewoners uit het pand wor-
den gehaald. Ik laat de Salvagecoördinator 
voor grote calamiteiten oproepen en vraag 
hem mij terug te bellen als hij ter plaatse is. 
Het ziet er niet goed uit. Om 08.15 uur beslui-
ten we een tweede coördinator in te zetten 
en later die ochtend een derde. 
 
Bij aankomst van de eerste coördinator zijn 
alle 94 bewoners al door de brandweer uit de 
71 appartementen gehaald. Op één persoon 
na was iedereen thuis en de meesten lagen 
nog in bed. De leeftijd van de bewoners 
loopt uiteen van 58 tot 95 jaar; velen van hen 
zijn moeilijk ter been en slechthorend. Zij 
wonen in een gebouw dat eigenlijk niet voor 
deze categorie mensen is bedoeld. Som-
migen zijn in paniek gevlucht door dikke, 
giftige rook, tastend naar de uitgang, naar 
een brandtrap die uiteindelijk op de eerste 
verdieping blijkt uit te komen, dicht bij de 
brandhaard! Het zijn vooral die vluchtende 
mensen die zwaar gewond zijn geraakt. 
 
Diezelfde dag laten we de bewoners een 
lijstje maken van de meest noodzakelijke 
benodigdheden die we voor hen uit de 
woningen gaan halen. Het spreekt voor zich: 
kunstgebitten, hoorapparaten, medicijnen, 
sieraden, mobiele telefoons, opladers, porte-
monnees met geld en betaalpasjes, maar ook 
huisdieren. Het is al duidelijk dat ze voorlopig 
niet naar hun woning terug kunnen. 
 
Om chaos te voorkomen en omdat het week-
end voor de deur staat èn mensen behoefte 
hebben aan een luisterend oor en advies, 

besluiten we om tijdelijk twee bouwketen 
neer te zetten als kantoor voor onze Salvage-
coördinatoren en als informatiepunt voor de 
gedupeerden en hun familieleden. 
 
Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Op 
zondag ben ik er zelf ook, luisterend naar de 
verhalen van de mensen die er lichamelijk 
redelijk ongeschonden zijn uitgekomen. Zo’n 
zestien gewonden zijn naar ziekenhuizen 
vervoerd. Uiteindelijk kost de brand aan vier 
bewoners het leven. Een van hen overlijdt 
die zondag. Haar dochter zit verslagen bij 
ons aan tafel. Een oude dame heeft anderhalf 
uur op het balkon zitten koukleumen. Haar 
appartement bleek uiteindelijk niet bereik-
baar voor de hoogwerker. Mensen beklagen 
zich, huilen en lachen, maar verwonderen 
zich ook, net als wij. Hoe is het mogelijk dat 
de brandtrap maar tot de eerste verdieping 
gaat, hoe is het mogelijk dat zo’n gebouw 
over een reeds aanwezig cafetaria heen is 
gebouwd, hoe kan het dat het afvoerkanaal 
van dit cafetaria aan de binnenzijde van dat 
gebouw loopt? Waarom is de galerij aan de 
buitenzijde van het afvoerkanaal dichtge-
maakt met zulk brandbaar, giftig materiaal? 
Waren er eigenlijk wel rookmelders? Ik heb ze 
in de gangen niet gezien. De vluchtbordjes 
blijken onverlicht. De appartementen aan de 
zijkant zijn door de vijver naast het pand niet 
toegankelijk voor een hoogwerker. 
 
Het zijn vragen die nu naar boven komen, 
als het leed is geschied. Het pand voldeed 
bij oplevering aan alle eisen. Maar dat was 
twintig jaar geleden! Natuurlijk komt er een 
onderzoek en zullen er van overheidswege 
aanbevelingen zijn. Maar wordt het geen 
tijd dat bewoners zelf en zeker ook pandei-
genaren jaarlijks eventuele risico’s kritisch in 
ogenschouw nemen en maatregelen treffen? 
Hebt u thuis de risico’s in beeld…. en al eens 
geoefend?
 
Brenda Reinders 
Directeur van Stichting Salvage

juni 2015

als laatste kOmt  
De verzekering 

10 
Verzekeringsmakelaars 
laten zich uit over de 
verzekeringsindustrie en 

het vinden van een balans tussen het 
managen en het afdekken van risico’s.  

veiligheiDskunDe berekent 
risicO’s 

19De kans op een ongewenste 
gebeurtenis x het mogelijke 
gevolg ervan = het risico. 

Prof. Dr. Ir. Van Gelder vertelt erover. 

eigen verant-
woordelijkheid?
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“op het gebied van veiligheid zien we de 

overheid zich steeds meer terugtrekken.  

het verhoogde gevoel van kwetsbaarheid in de 

samenleving is daar een directe consequentie 

van.” aldus dr. marco Bobeldijk, technisch 

directeur grootzakelijke schadeverzekeringen 

bij allianz Benelux en lid van de afdelings-

commissie brand van het verbond van 

verzekeraars. hij pleit ervoor dat de overheid 

een stevigere visie op brandveiligheid 

formuleert. ook vindt hij dat de overheid op 

een aantal terreinen de regie weer meer in 

handen moet nemen of deskundige partijen in 

staat moet stellen dit te doen.

“het is duidelijk dat ook 
wij op sommige punten 
blind zijn”

Marco Bobeldijk
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arco Bobeldijk vindt het problema-
tisch dat de hiaten die de terug-
tredende overheid achterlaat, niet 

stelselmatig door andere partijen worden 
ingevuld. “De eenduidige regie naar de 
toekomst raakt daardoor zoek”, zegt hij. “We 
zitten wat dat betreft in een overgangsfase. 
Subsidies zijn afgenomen en alle partijen - 
brandweer, gemeenten, bedrijfsleven, verze-
keraars – voelen een behoorlijke druk op hun 
budget- of verdienmodellen. Het is aan alles 
merkbaar dat we in een sterk veranderende 
omgeving zitten.”

Fire engineers
Bobeldijk ziet een en ander geïllustreerd 
in de wijze waarop brandpreventie wordt 
opgepakt in de Omgevingswet die momen-
teel wordt voorbereid. Deze wet treedt naar 
verwachting pas in 2018 in werking. “Wat ik 
daarin heel erg mis”, zegt hij, “is de betrok-
kenheid bij brandpreventie van partijen die 
verantwoordelijk zijn voor de oplevering van 
een gebouw. Vanuit de politiek worden wel 
af en toe bepaalde minimale preventie-eisen 
voorgesteld of wordt een minimaal toe-
zichthoudersschap geëist, maar vooralsnog 
blijft het daarbij. De eigenaar is volgens mij 
eindverantwoordelijk voor de staat van zijn 
pand, maar die heeft een architect inge-
huurd en een constructeur geraadpleegd en 
gaat er vervolgens vanuit dat het wel goed 

zal zijn. Wij zien echter in de praktijk dat 
constructief uit het oogpunt van brandveilig-
heid de meest vreemde beslissingen worden 
genomen, die bijvoorbeeld compartimen-
tering onmogelijk maken. Dan worden er 
bijvoorbeeld gaten in muren gemaakt, even 
gechargeerd gezegd, om het gebouw er 
maar mooier uit te laten zien. Ik vind het 
dan ook een noodzaak geworden om voor 
bepaalde gebouwen een gecertificeerde 
fire engineer in te huren. Dan worden er 
misschien andere beslissingen genomen, die 
dure aanpassingen achteraf om het gebouw 
verzekerbaar te krijgen, kunnen voorkomen. 
Dat moet ook weer niet tot bureaucratie 
leiden of tot verrijking van zelfstandige advi-
seurs, we moeten daar een balans in zien te 
vinden, maar toch zou ik de betrokkenheid 
van zo’n fire engineer graag wat meer in de 
wetgeving verankerd willen zien.”

Zoekende brandweer
De impasse in een daadkrachtige aanpak 
van brandveiligheid ziet Marco Bobeldijk ook 
weerspiegeld in het nieuwe beleid van de 
brandweer in Nederland. Hij juicht het toe 
dat Brandweer Nederland en het Verbond 
van Verzekeraars de intentie hebben uitge-
sproken om op bepaalde gebieden te gaan 
samenwerken. Hij zegt: “De brandweer heeft 
twee jaar geleden een nieuw beleid ingezet, 
waarbij minder gericht op repressie en meer 

gericht op gedragsbeïnvloeding wordt 
geopereerd. Met gedragsbeïnvloeding zijn 
mooie resultaten te bereiken, maar dat laat 
onverlet dat de brandweer bij calamiteiten 
natuurlijk volledig uitgerust en adequaat ter 
plekke moet zijn om repressie te plegen. Je 
merkt echter dat ook de brandweer op veel 
vlakken zoekende is en het is daarom goed 
dat de brandweer met verschillende partijen 
verbanden aan het sluiten is. Op zich is dat 
wel een voordeel van een terugtrekkende 
overheid, namelijk dat partijen die misschien 
enigszins vastgeroest en ingeslapen waren, 
uit hun comfortzone worden gehaald en 
moeten nadenken over hun bestaansrecht 
en over hun bijdrage in de maatschappij of 
aan het economische proces. Maar nog-
maals, ik mis eenduidigheid en een overkoe-
pelende visie daarin. Volgens mij kan alleen 
de overheid in dit verband een langeter-
mijnvisie geven, omdat we anders allemaal 
afzonderlijke visies krijgen die partijen op 
basis van hun eigen wereldbeeld en hun 
eigen dagelijkse praktijk gaan ontwikkelen.”

Geen concurrentie in preventie
Marco Bobeldijk vindt dat verzekeraars op dit 
punt ook de hand in eigen boezem kunnen 
steken. Ook zij moeten hun maatschappe-
lijke en economische rollen heroverwegen. 
“Het is duidelijk dat ook wij op sommige 
punten blind zijn”, zegt hij. “Wat moeten we 

M

“Visie op 
brandVeiligheid 
moet steViger”
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naar ons toe trekken en waar moeten we van 
afblijven? Natuurlijk mag iedere verzekeraar 
dat voor zichzelf bepalen, maar het is ook 
belangrijk dat we dat als bedrijfstak in zijn 
geheel doen en daar ligt dus een rol voor 
het Verbond, dat die rol momenteel ook 
oppakt.” In die afwegingen moet volgens 
hem één principe overeind blijven en dat is 
dat verzekeraars op het gebied van minimale 
preventie geen concurrentie met elkaar 
moeten aangaan. “Ik zou het een heel slecht 
signaal naar de maatschappij vinden als 
een verzekeraar uit concurrentieoverwegin-
gen risico’s zou accepteren die onder een 
bepaald preventieminimum zitten. Niet lang 
geleden werd een grote binnenstadbrand 
veroorzaakt doordat een ondernemer die 
even geen installateur kon betalen, zelf 
aan zijn cv-installatie had zitten knutselen. 
Ik denk dat we aan dergelijke praktijken 
grenzen moeten stellen. We zijn daarom 
binnen het Verbond aan het nadenken over 
een stelregel voor de leden ten aanzien van 
minimale preventie-eisen – zonder natuurlijk 
de mededinging te schaden, want dat blijft 
er wel altijd tegenaan schuren. Elke verzeke-
raar moet het voor zich weten, maar wel is 
het goed om op een gegeven moment aan 
de maatschappij te laten weten dat men be-
paalde normen gewoon altijd in acht moet 

nemen. Ik denk dat het Verbond ook daar 
een rol in heeft.”

Bedrijfscontinuïteitsplan
Volgens Marco Bobeldijk zal het belang van 
goede brandpreventie in de toekomst alleen 
nog maar toenemen. De concentratie van 
veel waarde op sommige locaties en de toe-
nemende complexiteit van bedrijfsmatige 
processen, bijvoorbeeld in ‘supply chains’, 
maken het voor bedrijven onverantwoord 
om met het oog op hun bedrijfscontinuïteit 
niet tot het uiterste te gaan in het voorko-
men van brand en overige calamiteiten. 
Evenzo is het noodzakelijk goed voorbereid 
te zijn als er dan toch iets gebeurt, ook als 
het niet een calamiteit in de eigen onder-
neming betreft, maar bij een ander. “Wij 
dringen er daarom bij onze grotere klanten 
op aan dat zij een bedrijfscontinuïteitsplan 
hebben. Ik kom zelf onder andere uit de 
agrarische hoek, waaronder de glastuin-
bouw. Wij adviseerden deze klanten altijd 
een aantal vierkante meters glas achter de 
hand te houden voor het geval een niet al 
te grote hagelbui overkwam. Zij konden 
de schade dan uit eigen voorraad herstel-
len, hetgeen het verzekerbare bedrijfs-
schaderisico behoorlijk inperkte. Dergelijke 
bedrijfscontinuïteitsplannen zijn essentieel 

voor grotere bedrijven. Breng in beeld wie je 
leveranciers en subleveranciers zijn en zorg 
dat je een uitwijk hebt in het geval er iets 
gebeurt. Het hangt van de bedrijfstak af, de 
ene is wat gevoeliger dan de andere, maar 
bij het afsluiten van bedrijfsschadeverzeke-
ringen dringen wij over het algemeen aan op 
zo’n bedrijfscontinuïteitsplan.”

Palet van maatregelen
Het bedrijfscontinuïteitsplan is slechts een 
onderdeel van het rijk geschakeerde palet 
van maatregelen die ondernemers kunnen 
nemen om hun risico’s te beheersen. Soms 
vragen die maatregelen behoorlijke inves-
teringen en juist in tijden van economische 
malaise ontbreken daar soms de midde-
len voor of zijn ondernemers niet bereid 
beschikbare middelen daarvoor in te zetten. 
Marco Bobeldijk tot slot: “Toch zetten we dan 
onze risk engineers in om samen met de ma-
kelaar en de klant te kijken hoe we bepaalde 
risico’s verzekerbaar kunnen houden of ver-
zekerbaar kunnen maken. We denken altijd 
mee in oplossingen voor onze klanten. Onze 
boodschap is nooit waarom een bepaalde 
oplossing niet mogelijk is, maar wel hoe we 
daar samen kunnen komen.” <
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in een complexe 
samenleVing is 
risicobewustzijn  
essentieel
risicobewustzijn bij ondernemers is essentieel 

voor een gezonde bedrijvigheid en zeker niet 

minder voor een solide verzekeringsindustrie. 

in een samenleving waarin de complexiteit en 

daardoor de kwetsbaarheid toeneemt, is goed 

risicomanagement een eerste vereiste. een 

gesprek hierover met joost vink namens de raad 

van bestuur van hdi-gerling en gerard kerkman, 

adjunct-directeur van hannover risk Consultants 

B.v. hrC begeleidt klanten van hdi-gerling op het 

gebied van risicobeoordeling, risico-engineering 

en risicoverbetering.

Joost Vink

m een gezonde kapitaalstructuur te 
kunnen realiseren moeten schadever-
zekeraars hun risico’s in kaart brengen 

door scenario’s van potentiële catastrofes 
door te rekenen. Dit gebeurt wereldwijd met 
veel deskundigheid, maar toch werden 
verzekeraars in de afgelopen jaren verschil-
lende keren geconfronteerd met zeer 
ingrijpende natuurcatastrofes, waarvan de 
totale schade groter was dan verwacht. Hun 

O risicobewustzijn werd als het ware nog eens 
stevig aangescherpt door met name de 
zeebeving voor de kust van Japan in 2011 
met een tsunami als gevolg daarvan, maar 
zeker ook door de overstromingen in 
Thailand en Cambodja in hetzelfde jaar als 
gevolg van zware regenval. Joost Vink: “Met 
betrekking tot deze natuurcatastrofes wisten 
we als industrie niet precies hoe ingrijpend 
de verbindingen waren tussen onze >
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klanten, verspreid over de hele wereld, en 
hun toeleveranciers in die gebieden, van wie 
zij in hoge mate afhankelijk bleken. Beide 
catastrofes waren voor een groot gedeelte 
wel gemodelleerd, maar voor een deel 
hebben we ze vooraf onvoldoende begre-
pen. Ook is ermee aangetoond dat natuur-
catastrofemodellen, hoe goed ze ook zijn 
geworden, toch altijd modellen blijven. In 
Thailand bijvoorbeeld waren in één specifiek 
gebied veel fabrikanten van ‘solid state 
drives ’ en hard disks gevestigd. De verzeke-
ringsindustrie had wereldwijd de klanten van 
deze bedrijven verzekerd en daarbij het 
toeleveranciersrisico vaak meeverzekerd. De 
schade was niet helemaal onverwacht, maar 
door de accumulatie toch zo groot dat die 
buiten de bandbreedte viel.”  Volgens Joost 
Vink zijn logistieke ketens in het algemeen 
ingewikkelder geworden “en dat heeft niet 
alleen effecten aan de bedrijfsschadekant”, 
zo zegt hij, “maar ook in relatie tot het 
aansprakelijkheidsthema. Wie is er uiteinde-
lijk verantwoordelijk als er iets misgaat met 
een bepaald onderdeel? De fabrikant van het 
onderdeel? De installateur zelf? Degene die 
de chip in het onderdeel heeft gefabriceerd? 
Dergelijke ketens zijn aanzienlijk complexer 
geworden.”

Leergeld betalen
Begrijpen aan welke risico’s hun klanten 
worden blootgesteld is voor verzekeraars en 
herverzekeraars essentieel. In dat modelleren 
van risico’s is in de afgelopen jaren veel 
vooruitgang geboekt, onder meer onder 
invloed van Solvency II. Niet alleen worden 
scenario’s doorgerekend van bijvoorbeeld 
het specifieke verloop van een storm in een 
bepaald gebied, maar ook wordt naar 
mogelijke correlaties gekeken, bijvoorbeeld 
als er gelijktijdig met zo’n storm geheel 
andere problemen in een ander deel van de 
wereld zijn. En is er sprake van onvoorziene 
accumulaties (‘black swans’), dat wil zeggen 
opstapelingen van blootstellingen zoals in 
de twee gegeven voorbeelden, dan wordt de 
zaak extra ingewikkeld. “We hebben in dit 

klanten lukt het zelf ook niet altijd om dat in 
kaart te brengen.” Joost Vink: “Of neem de 
situatie waarin diverse fabrikanten een 
bepaald onderdeel allemaal van dezelfde 
toeleverancier betrekken. Als er bij die 
toeleverancier een grote brand uitbreekt, 
heb je plotseling een gevolgschade bij al die 
verschillende fabrikanten. Als je dan als 
verzekeraar die toeleverancier hebt verze-
kerd en daarnaast het toeleveringsrisico van 
die fabrikanten, word je ook weer met een 
forse concentratie van schades geconfron-
teerd.”

Kwetsbaarheden oplossen
Wordt een risico volledig begrepen, dan kan 
de verzekeraar er een verzekeringspremie 
aan koppelen. Is een risico niet helemaal 
onder controle, dan zal er bijvoorbeeld met 
limieten en sublimieten worden gewerkt of 
wordt het verzekeringsproduct aangepast. 

modelleren van catastrofe-exposures veel 
geïnvesteerd”, zegt Joost Vink, “maar af en 
toe betalen we nog leergeld. Dan gebeuren 
er dingen die zich anders gedragen dan we 
hadden gedacht. Daar leren we van en dan 
moeten de modellen weer worden aange-
past.” Dit modelleren van catastroferisico’s is 
een stuk lastiger dan het in kaart brengen 
van afzonderlijke logistieke ketens, alhoewel 
ook daarin verrassingen kunnen plaatsvin-
den. Gerard Kerkman: “Zo’n keten is simpeler. 
Je hebt een klant, je hebt zijn eindproduct en 
van daaruit werk je terug: waar komen de 
onderdelen vandaan, waar komen de 
grondstoffen vandaan, enzovoort. Vervol-
gens ga je naar uitwijkmogelijkheden kijken 
en zijn die er niet, dan kijk je naar de 
beveiliging. Het wordt pas ingewikkeld als je 
grote industrieparken hebt of een rivierdelta 
waar allerlei kleine bedrijven zijn gevestigd 
die van alles en nog wat genereren. Onze 

Gerard Kerkman



juni 2015

8  brandpunt brandpunt  9

“We proberen er in ieder geval altijd op in te 
spelen, want we werken natuurlijk in een 
concurrerende omgeving”, zegt Joost Vink. 
Hij benadrukt echter dat eerst en vooral met 
de klant zal worden geprobeerd om 
bepaalde kwetsbaarheden op te lossen. “Dat 
is in feite een veel belangrijker deel van de 
puzzel”, zegt hij. “Onder het motto ‘voorko-
men is veel beter dan een weliswaar goed 
verzekerde schade hebben’ analyseren we 
samen met de klant hoe het kan worden 
vermeden dat hij schade lijdt.” Gerard 
Kerkman: “Net als mijn collega’s reis ik de 
hele wereld af om samen met klanten risico’s 
in kaart te brengen en eigenlijk is de 
verzekering dan nooit een item. Het gaat om 
het risico en de klant is zeer gelukkig als we 
gezamenlijk tot bepaalde conclusies komen. 
Inzicht is niet alleen voor ons van belang, 
maar nog veel meer voor de klant zelf.” 
Kerkman voegt eraan toe dat het niet altijd 
eenvoudig is om tot het gewenste inzicht te 
komen. “Het kost soms heel veel tijd”, zegt 
hij. “Het gaat er vooral om contact met de 
juiste mensen te hebben. Van huis uit waren 
wij gewend om met technici en productie-
mensen te praten, maar meer en meer gaan 
we ook met financiële mensen en inkopers in 
gesprek.” Klanten die om welke reden dan 
ook geen tijd en geld in het beheersen van 
risico’s willen steken en bereid zijn om de 
hoofdprijs voor een verzekering te betalen, 
zijn er nauwelijks nog. Joost Vink: “Onderne-
mers hebben in veel landen met compliance-
richtlijnen te maken. Neem bijvoorbeeld mili-
euschades, waarbij wet- en regelgeving een 
belangrijke rol speelt. Daarnaast beschouwt 
een directeur-grootaandeelhouder zijn 
bedrijf als zijn kind. Zijn grootste nachtmer-
rie is ’s nachts opgebeld te worden dat er een 
probleem is, bijvoorbeeld een brand, maar 
dat kan evengoed een andere calamiteit zijn. 
Een catastrofe wil hij te allen tijde vermijden, 
ook al is hij goed verzekerd.”

Cyber crime
Gevraagd naar een van de meest moeilijk op 
te lossen kwetsbaarheden, momenteel 

“het gaat er vooral om contact met  
de juiste mensen te hebben”

En die bewustwording moet er dan toe 
leiden dat niet meer wordt gedacht: het 
gebeurt misschien bij de buurman, maar bij 
mij zal het zo’n vaart niet lopen.”

Risicobewustzijn
Hoewel de bewustwording van cyberrisico’s 
wellicht nog ondermaats is, zijn er volgens 
Joost Vink en Gerard Kerkman over het 
algemeen geen problemen met het 
risicobewustzijn bij ondernemers. “Dat 
risicobewustzijn neemt zelfs nog steeds toe”, 
zegt Kerkman. “Bedrijven kunnen het zich 
immers niet veroorloven om hun producten 
een tijdje niet te leveren.” En Joost Vink zegt: 
“Het is denk ik ook een verandering in de 
maatschappij. Goed risicomanagement is 
steeds meer een vereiste en de aandacht 
daarvoor groeit daarom. Tien jaar geleden 
was het een uitzondering als een bedrijf een 
bedrijfscontinuïteitsplan had, terwijl nu zelfs 
middelgrote niet-beursgenoteerde 
ondernemingen dat op orde hebben. In 
onze steeds complexer wordende maat-
schappij is dat een prima zaak.” <

althans, zijn Joost Vink en Gerard Kerkman 
het snel eens. Zij stellen dat met name over 
de blootstelling aan cyberrisico’s nog veel 
ongewis is. Gerard Kerkman: “Over brand 
weten we heel veel, over aansprakelijkheid 
wat minder, maar toch ook veel, maar met 
cyber crime zijn we nog maar een jaar of vier 
echt actief bezig. Dat is een kwestie van de 
juiste mensen in huis halen, die ons kunnen 
vertellen hoe cyber crime in zijn werk gaat 
en die vervolgens leren denken in de risico’s 
zoals wij die zien. Zo neemt de zekerheid dat 
je die risico’s goed kunt inschatten toe, maar 
honderd procent zekerheid halen we nooit, 
net zo min als bij brand en aansprakelijkheid. 
Uiteindelijk heeft die zekerheid te maken 
met de schade-ervaring die je als verzekeraar 
hebt.” Joost Vink: “We staan er nu nog 
enigszins onwennig tegenover, dus we 
moeten als verzekeringsindustrie ons best 
doen om die risico’s te begrijpen. De 
bewustwording op dit gebied moet nu echt 
gestalte gaan krijgen, bij onze klanten, 
samen met makelaars, verzekeraars en niet in 
de laatste plaats schade-experts, want hun 
rol moeten we zeker niet onderschatten.  
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tants in dienst, voor de totstandbrenging van 
de verzekeringsdekking, de kernactiviteit 
van het bedrijf, zo’n 1.200 medewerkers en 
op het gebied van crisismanagement is een 
team van ruim 20 mensen actief.

n de bediening van de klant hanteert Aon 
een vierluik: de analyse, het risicoma-
nagement, de verzekeringsdekking en het 

crisismanagement. “Dit zijn de kernbouwste-
nen in onze aanpak”, aldus drs. Marc van Nu-
land, CEO van Aon Risk Solutions. “De analyse 
is erop gericht vast te stellen waar het met je 
blootstellingen aan risico’s kan misgaan en 
het risicomanagement is vervolgens bedoeld 
om juist te voorkomen dat het misgaat. De 
verzekeringsdekking biedt een financieel 
vangnet mocht het toch fout gaan en in dat 
geval is het crisismanagement erop gericht 
de schade zo veel mogelijk te beperken en 
de reputatie van de onderneming in ieder 
geval hoog te houden. Natuurlijk kan er altijd 
iets verkeerd gaan en vang je dat niet goed 
op, dan bedreigt dat je reputatie, maar vang 
je het wel goed op, dan versterkt dat juist je 
reputatie.” Voor de analyse en het risicoma-
nagement heeft Aon meer dan 80 consul-

eerst het risico- 
management en dan pas 
een Verzekering 
in een complexe samenleving, met toenemende of telkens 

nieuwe risico’s, is het voor ondernemers niet eenvoudig een 

balans te vinden tussen het managen van die risico’s enerzijds 

en het afdekken van risico’s door middel van een verzekering 

anderzijds. in die afweging kunnen zij zich echter laten  

bijstaan door specialisten van verzekeringsmakelaars in hun  

rol als dienstverleners, belangenbehartigers en adviseurs.  

een gesprek over deze tak van sport in de verzekerings-

industrie met vertegenwoordigers van de drie grootste  

spelers op dit gebied in nederland, aon, marsh en willis.

I

Belang van data
“In dit geheel van activiteiten wordt het 
steeds belangrijker over de juiste data te 
beschikken”, vervolgt Van Nuland. “Hoe 
meer data we hebben, hoe beter we kunnen 
helpen en ook hoe beter de risico’s kunnen 
worden verzekerd. Hoe snel kun je over een 
vervangend machineonderdeel beschik-
ken? Bij welke alternatieve leveranciers 
kun je grondstof inkopen? Welke storm-, 
aardbevings- of overstromingsrisico’s zijn er 
in het gebied waar je bedrijf is gevestigd? 
Hoe is het bedrijfspand gebouwd en welke 
waarden zitten erin? Welke bedrijven zijn 
in de omgeving ervan gevestigd? Ook voor 
verzekeraars is het essentieel om goede 
data te hebben en zij zijn daarom bereid 
om met ons en met de klant in de verbete-
ring van datakwaliteit te investeren. Want 
het gaat echt om data van goede kwaliteit. 
Niet alle gegevens hebben de kwaliteit om 
er een risicomodel mee te maken en juist 
die risicomodellen zijn voor verzekeraars 
belangrijk. Ook met gegevens over feitelijke 
schades kun je nog beter je blootstellingen 
aan risico’s vaststellen. Op grond van grote 
verzamelingen schadedata kun je analyseren 
en voorspellen wat er zou kunnen gebeuren 
en op basis daarvan de verzekerbaarheid 
vaststellen. Het is in ieder geval in ons bedrijf 
een ‘next step’ in de komende jaren om die 
data op een hoger niveau te brengen.”

Interactie met de klant
Ook verzekeringsmakelaar Marsh is eerst en 
vooral op een goede interactie met de klant 
gericht. De klant heeft immers een zorg en 
in een dialoog met de klant kan zo goed mo-

Marc van Nuland
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gelijk worden vastgesteld welke financiële 
impact een bepaald scenario voor de klant 
zal hebben. De zorg van de klant over die 
impact zal doorgaans niet met een pasklaar 
product kunnen worden weggenomen, 
maar alleen door een juiste interactie op 

het gebied van risico- en datamanagement 
en, in laatste instantie, met behulp van een 
verzekering. Ernst-Jan Henkelman, directeur 
Broking & Claims Property & Engineering 
bij Marsh Nederland, benadrukt dat daarbij 
nooit sprake kan zijn van eenrichtingsverkeer 
vanuit de klant naar de verzekeraar – of juist 
andersom. “Natuurlijk kan de verzekeraar 
bepaalde maatregelen voorschrijven en gaat 

de klant daar niet op in, dan is de verzekeraar 
vrij om te beslissen dat de verzekering niet 
doorgaat of alleen tegen een hoofdprijs. Dat 
is dan een afweging voor de klant. Maar over 
het algemeen komen we zo’n situatie niet 
tegen. Wij, de makelaars, en ook de verzeke-
raars zijn dienstverlenend in een proces dat 
tot doel heeft een zorg van de klant weg te 
nemen.”

Sluitpost
Evenzo komt het nagenoeg niet meer voor 
dat een ondernemer al zijn risico’s ter dek-
king aan een verzekeraar aanbiedt. “Uitein-
delijk is een verzekering het allerlaatste waar 
je aan begint”, zegt Ernst-Jan Henkelman. “Je 
gaat eerst kijken wat je eraan kunt doen om 
de risico’s te verkleinen en het laatste stukje 
dat nog overblijft, is dan voor de verzeke-
ringsmaatschappij. Die verzekering moet 
dan aansluiten bij de werkelijkheid zoals de 
ondernemer die beleeft.” Met betrekking 
tot dit laatste aspect speelt risicobewustzijn 
een grote rol. Henkelman refereert wat dat 
betreft aan een grote brand op het Rotter-
damse industrieterrein Spaanse Polder. “De 
afstanden tussen de panden daar zijn niet 
erg groot. De ondernemers was het vuur aan 
hun schenen gelegd, letterlijk en figuurlijk, 
en zij zijn zich toen wel heel bewust gewor-
den van wat daar speelt.” Toch is ook in der-
gelijke situaties de verzekering een sluitpost 
in het proces en vindt eerst overleg met de 
klant plaats over de wijze waarop hij met zijn 
risico’s kan omgaan. “Sluitpost is misschien 
niet eens het goede woord”, aldus Hen-
kelman, “maar wel is de verzekeringsover-
eenkomst een slot, dus het einde van een 
proces. Na het traject van advisering heb je 
nog een verzekering die de onfortuinlijkheid 
verzekert. Zo’n onfortuinlijkheid kun je nooit 
uitsluiten. Je kunt een dure sprinklerinstal-
latie laten aanleggen, maar dan blijf je het 
risico houden dat die niet goed functioneert. 
En daar is dan de verzekering voor.”

Eigen verantwoordelijkheden
Ernst-Jan Henkelman stelt vast dat klanten 
veel meer geld en kunde investeren in het 
managen van risico’s dan zij vroeger deden. 
Deels is dat noodgedwongen, omdat zij 
ten aanzien van preventie en bescherming 
nauwelijks nog op overheden kunnen reke-
nen. “Ondernemers hebben veel meer eigen 
verantwoordelijkheid gekregen”, aldus Hen-
kelman. “Overheden hebben de middelen en 
ook de kennis niet meer om ondernemers in 
hun risicomanagement bij te staan. Om dat 
hiaat op te vullen hebben ondernemers zelf 
meer kennis op dat gebied in huis gehaald 
of ze huren er externe specialisten voor in, 
bijvoorbeeld onze collega’s van Marsh Risk 
Consulting. De opvatting dat de overheid 
voor bescherming zorgt en de verzekeraar 

overblijvende risico’s afdekt heeft plaatsge-
maakt voor risicobewustzijn bij de onderne-
mers zelf en hun bereidheid om in risicobe-
heersing te investeren.”

Voortdurende verandering 
“Vanzelfsprekend hebben wij uitdrukkelijk 
een rol ten aanzien van de advisering van 
de klant”, zegt ook Ben Doggen, Placement 
Leader Property bij Willis. “Wij zetten geen 
cijfers voor of achter de komma, maar wij 
hebben wel een adviserende rol vanwege 
het simpele feit dat verzekeraars hun aan-
sprakelijkheid graag willen limiteren, in de 
vorm van een maximale schadevergoeding. 
Die limieten en ook sublimieten willen ze in 
de polis opnemen. Wanneer blijkt dat een 
limiet of sublimiet niet adequaat is, hebben 
wij onze zaken niet goed gedaan.” Wil je een 
klant goed adviseren, zo betoogt Doggen, 
dan moet je goed weten hoe zijn bedrijf in 
elkaar zit. “Geen enkel bedrijf is statisch”, zegt 
hij. “Elk bedrijf verandert voortdurend, van 
het weghalen van een binnenwandje tot het 
samengaan met een ander bedrijf. Dat heeft 
gevolgen voor de risico’s en daar hebben we 
dan met de klant interessante gesprekken 
over.” In deze gesprekken zet Willis ook tech-
nici in, die met de technische afdelingen van 
verzekeraars over de meest adequate oplos-
singen van problemen sparren. “Verzekeraars 
willen graag alles met sprinklers oplossen”, 
zegt Doggen chargerend. “In de basis gaat 
dat vaak goed, maar een sprinklerinstallatie 
sluit niet altijd op de wensen van de klant 
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Ernst-Jan Henkelman

Ben Doggen

“een verzekering is 
het allerlaatste waar 
je aan begint”
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tunnel dicht voor renovatie. Daardoor zal 
het lastiger worden om Noord-Holland te 
bereiken. Dat vergt voor ons vooruitzien, om 
ervoor te zorgen dat de logistiek toch op de 
juiste wijze kan worden uitgevoerd.”

Supply chains
In een complexe samenleving, waarin zich 
mondiale afhankelijkheden voordoen, wordt 
van risk & insurance managers vooral ook 
een goede voorbereiding op verstoringen 
in ‘supply chains’ gevraagd. Eén zo’n storing 
in een keten van leveranciers kan immers 
verstrekkende gevolgen hebben. En juist 
dan blijkt de keten zo sterk als de zwakste 
schakel te zijn. Annemarie Schouw: “Klanten 

juni 2015

et jaarcongres 2014 van NARIM had als 
thema ‘When disaster strikes’ en stond 
geheel in het teken van een goede 

voorbereiding op calamiteiten. Elke orga-
nisatie of onderneming, publiek of privaat, 
dienstverlenend of industrieel, hoort mo-
gelijke risico’s in kaart te hebben gebracht 
en draaiboeken op het schap te hebben 
liggen voor situaties waarin die risico’s zich 
daadwerkelijk voordoen. “Dan kan het over 
een brand of een overstroming gaan”, zegt 
Annemarie Schouw, “maar evengoed over 
bijvoorbeeld een griepepidemie waardoor 
de helft van het personeel uitvalt. Of neem 
de situatie waarin het bedrijf niet of moeilijk 
bereikbaar is. Volgend jaar gaat de Velser-

H

wees erop 
Voorbereid  
en leer Van  
een crisis
ir. annemarie Schouw is manager risk & insurance bij tata 

Steel ijmuiden B.v. Zij is tevens voorzitter van de nederlandse 

associatie van risk & insurance managers (narim). haar werk 

is er vooral op gericht calamiteiten te voorkomen, maar doet 

zich onverhoopt toch iets voor, dan luidt het motto: wees erop 

voorbereid en leer ervan.

aan. Met dat spanningsveld hebben 
wij te maken. Hetzelfde geldt voor 
wetgeving. Het nieuwe Bouwbesluit 
stelt eisen, de verzekeraar stelt eisen 
die meestal nog wat verder gaan en de 
klant zit daar tussenin. Daar hebben wij 
dan een mooie toegevoegde waarde.”

Verharding van de markt 
Die toegevoegde waarde zullen de 
makelaars, als intermediair tussen de 
verzekeraar en de klant, zeker ook in 
de toekomst nog hebben. Ben Doggen 
voorziet immers een verharding van de 
markt, die ertoe zal leiden dat klanten 
een advies op maat nog beter zullen 
kunnen gebruiken. Hij zegt: “Vroeger 
had je cycli van drie of vier jaar. De 
capaciteit van verzekeraars nam af 
waardoor de prijs steeg en na drie of 
vier jaar nam die capaciteit weer toe en 
daalde de prijs. Nu hebben we al meer 
dan tien jaar een zachtere markt. Er is 
heel veel capaciteit en de prijzen zijn 
enorm laag. Dat is gunstig voor klanten. 
De dekkingen zijn op zich heel ruim 
en verzekeraars zitten in de positie dat 
ze weinig kunnen afdwingen. Dat zal 
ongetwijfeld weer eens veranderen 
en dan krijgen we een hardere markt, 
met minder spelers dan vroeger. Het 
zal voor ons een uitdaging worden als 
die situatie zich voordoet.” Met minder 
spelers en hogere prijzen zitten de 
klanten klem, want die hebben risico’s 
die zij zelf niet kunnen dragen. De kans 
op brand of een andere calamiteit blijft 
immers altijd aanwezig. “Met minder 
spelers zijn de aandelen op contracten 
per verzekeraar groter”, legt Dog-
gen uit. “Dat zijn dan grote, solvabele 
verzekeraars, maar toch kan ook in de 
toekomst de situatie zich voordoen dat 
zo’n verzekeraar niet kan leveren wat hij 
heeft verkocht. Bij het onderbrengen 
van risico’s is het daarom altijd de vraag 
hoeveel eieren je in hetzelfde mandje 
wilt stoppen. En ook dat is een vorm 
van risicomanagement.” <
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wees erop 
Voorbereid  
en leer Van  
een crisis

Nadat in 2010 een beitsbaan van Tata Steel 
in IJmuiden door brand was verwoest, leerde 
het bedrijf daarvan dat het nog niet zo 
eenvoudig is om tijdelijk productiecapaciteit 
elders te vinden. Veel concullega’s zijn niet 
groot genoeg of kunnen niet aan de kwali-
teitseisen van Tata Steel voldoen. Uiteindelijk 
kon een eigen lijn in Engeland in gebruik 
worden genomen, maar dat kostte de nodi-
ge tijd. “Leer ervan”, zegt Annemarie Schouw. 
“Luister naar alle betrokkenen, kijk nog eens 
naar alle scenario’s en zorg dat je verbeterd 
uit zo’n crisis komt. Wij houden sinds die 
brand veel meer rekening met wat ons kan 
gebeuren. We weten beter welke alternatie-
ven we hebben en welke andere bedrijven 
ons kunnen helpen als ons iets overkomt 
en andersom.” Wat vooral ook moet worden 
vermeden, is dat het bedrijf als gevolg van 
de calamiteit imagoschade oploopt. “Daarom 
is het heel belangrijk om te blijven com-
municeren”, benadrukt Annemarie Schouw. 
“Ken de contactpersonen van alle partijen 
die worden geraakt en vertel hun een eerlijk 
verhaal. Dingen kunnen misgaan, maar het 

wordt gewaardeerd als je er transparant over 
bent.”

Meer bewust
In de huidige, complexe samenleving nemen 
de risico’s toe, maar toch niet in die mate, 
volgens Annemarie Schouw, dat onverzeker-
baarheid daarvan dreigt. Ze zegt: “Onder-
nemers hebben altijd ondernemingsrisico’s 
en hebben ook altijd de keuze om die wel 
of niet te verzekeren. In algemene zin wordt 
de aansprakelijkheid van bedrijven steeds 
groter en dat moet je als markt met elkaar 
proberen op te lossen. Ik geloof echter 
niet dat er in de wereld meer misgaat dan 
vroeger, integendeel. Wel is soms de impact 
groter en zijn calamiteiten veel zichtbaarder, 
omdat de media overal aanwezig zijn en er 
snel bovenop zitten. Calamiteiten met een 
grote impact gebeuren nog steeds, maar 
mensen zijn zich meer bewust van risico’s en 
zijn daar beter op voorbereid, waardoor ze 
beter in staat zijn om als er wat gebeurt, de 
gevolgen daarvan te beperken.” <

“imagoschade voor 
een bedrijf als gevolg 
van een calamiteit 
voorkomen”

eisen van hun leveranciers dat zij ‘just in time’ 
leveren, zodat ze geen voorraad hoeven 
aan te houden. Uiteindelijk is voorraad niet 
verkocht materiaal en dat kost alleen maar 
geld. Als dan in een logistieke keten een 
schakel ontbreekt, kan dat in heel die keten 
gevolgen hebben. De zware aardbeving in 
Japan in 2011, met daarna de tsunami als 
gevolg daarvan, raakte een klein bedrijf dat 
een ingrediënt fabriceerde voor autolak met 
een glinstering. Toen die lak niet meer kon 
worden gemaakt, had dat gevolgen voor de 
totale auto-industrie. Men had zich niet ge-
realiseerd dat dat ingrediënt nergens anders 
verkrijgbaar was. Daarom bespreken wij met 
onze klanten of wij hun enige leverancier 
zijn. Natuurlijk wil je grote klanten helemaal 
voor jezelf alleen hebben, maar dat schept 
verplichtingen en verantwoordelijkheden.”

Transparant
Het voorbeeld van de autolak maakt ook 
duidelijk dat van een calamiteit valt te leren. 
‘Never waste a good crisis’ luidt het advies 
in de wereld van risk & insurance managers. 
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et hoeft geen betoog dat om te begin-
nen faillissementen, als gevolg van een 
economische crisis, in het klantenbe-

stand van verzekeraars meteen zichtbaar 
zijn. Richard Oets heeft in de afgelopen jaren 
tal van ondernemingen in bijvoorbeeld de 
aannemerij en de garagebranche hun deu-
ren zien sluiten. Echter, ook de fase daarvoor 
nog, dat wil zeggen de periode van een 
teruglopende omzet, laat in de boeken van 
verzekeraars sporen na. Voor verschillende 
verzekeringen wordt de definitieve premie 
immers pas na het boekjaar vastgesteld, op 
grond van de actuele omzetcijfers. Is de om-
zet gegroeid, dan zal ook het bedrijfsschade-

H

de kwetsbaarheid van de samenleving, het thema van dit 

nummer van uit de brand, komt vooral ook tot uiting in tijden van 

economische malaise. Brandverzekeraars, maar onder andere ook 

aansprakelijkheidsverzekeraars, zien de stand van de economie 

weerspiegeld in de schades die zich voordoen. richard oets, gevraagd 

naar een precisering van het verband tussen crisis en schade, 

signaleert vanuit verschillende gezichtspunten uiteenlopende 

relaties. richard oets is underwriting manager bij  

delta lloyd en tevens voorzitter van de afdelings- 

commissie Brand van het verbond van verzekeraars en  

voorzitter van het bestuur van de Stichting Salvage.

economische 
malaise leidt tot  

extra risico’s



14  brandpunt brandpunt  15

juni 2015

potentieel zijn toegenomen en wordt extra 
premie in rekening gebracht. Krimpt de om-
zet daarentegen, dan zal de verzekeraar tot 
premierestitutie overgaan. De stand van de 
economie vertaalt zich meteen in dergelijke 
effecten. “En dan heb ik het nog niet eens 
over bijvoorbeeld grotere voorraden van 
onverkochte koopwaar”, zegt Richard Oets. 
“Neem kleding. Zodra een crisis voelbaar is, 
kopen mensen minder kleding en dan zitten 
de pakhuizen ermee vol. Dat leidt tot een 
fors toegenomen brandgevaar en ook dat is 
goed merkbaar…”

Onvoldoende preventie
Van essentieel belang voor brandverzeke-
raars is eerst en vooral de afnemende bereid-
heid van ondernemers, of zelfs de onmoge-
lijkheid, om in tijden van crisis in preventieve 
maatregelen te investeren. Richard Oets: “On-
dernemers hebben hun omzet zien terug-
lopen en dan komen er verzekeraars langs 
die zeggen: u moet in preventie investeren, 
want dan hebt u minder kans op brand. Die 
ondernemers begrijpen dat ongetwijfeld, 
maar zijn allang blij als zij hun vaste kosten 
en hun eigen mensen aan het einde van de 
maand kunnen betalen. Daar is uiteraard 
begrip voor. We geven dan toch zo goed 
mogelijk advies, door alternatieve preventie 
voor te stellen die ook effect sorteert. We 

willen immers niet dat onze klanten brand 
krijgen, niet omdat verzekeraars de schade 
niet willen betalen, maar omdat zo’n brand 
heel veel ellende met zich meebrengt. Een 
grote brand kan desastreus voor de be-
drijfscontinuïteit zijn, daar gaat het om! Veel 
bedrijven, misschien wel dertig of veertig 
procent, overleven zo’n grote brand niet. Het 
is daarom een gemiste kans als ondernemers 
niet de juiste preventieve maatregelen kun-
nen nemen.”

Brandstichting
Preventie hoeft niet altijd veel geld te kosten. 
’s Avonds een rolcontainer vol verpakkings-
afval of vette poetslappen binnen zetten, 
kost niets. Wel moet iemand in het bedrijf 
die verantwoordelijkheid nemen en juist in 
een crisis, als er veel druk op de mensen ligt, 
wil dat er wel eens bij inschieten. Zo’n volle 
rolcontainer is een aanlokkelijk object voor 
brandstichters. “Laatst gebeurde het dat zo’n 
container onder een overkapping stond, 
kwajongens staken hem in brand en we had-
den een schade van 1,5 miljoen euro. Alleen 
maar doordat er geen tijd was genomen om 
hem naar binnen te rijden of om er een slot 
op te doen. Dat is een ontwikkeling waar 
niemand gelukkig van wordt en verzekeraars 
op de laatste plaats niet. Het kost zo weinig 
en het scheelt zo veel.”

“een rolcontainer ‘s avonds  
binnen zetten kost niets”

Elektra
Naast brandstichting is een gebrekkige elek-
trische installatie een belangrijke oorzaak 
van brandschade in Nederland. Richard Oets: 
“Veehouderijen hebben er bijvoorbeeld last 
van dat de elektrische leidingen door am-
moniak worden aangetast. Bij bedrijven waar 
een nieuwe, vaak zwaardere machine wordt 
geïnstalleerd, zonder op het opgenomen 
vermogen te letten, kan brand in de centrale 
of de meterkast ontstaan omdat die instal-
latie dan nog niet op de grotere stroomaf-
name is berekend. Dat is te voorkomen door 
goede inspecties uit te laten voeren, maar in 
economische moeilijke tijden schiet ook dat 
er nogal eens bij in. Vanuit Delta Lloyd gaan 
wij vaker het algemene veiligheidsniveau 
van bedrijven inspecteren, maar zeker ook 
elektra, want ons is er echt veel aan gelegen 
dat onze klanten geen brand krijgen. Alleen 
een NEN 3140-controle is echt onvoldoende.”

Leegstand, wietteelt
Nog een specifiek probleem dat met de crisis 
samenhangt, betreft de leegstand van pan-
den. Volgens diverse bronnen staat momen-
teel in Nederland zo’n 20 à 25 procent van 
de bedrijfs- en winkelpanden en gebouwen 
van zorginstellingen leeg. Vaak ontbreekt het 
toezicht op die panden, worden ze ook niet 
onderhouden en worden ze het doelwit van 
jongeren die eens een ruitje willen ingooien. 
Ook dan ligt het gevaar van brandstichting 
al gauw op de loer. “Of mensen gaan er wiet 
in verbouwen”, zegt Oets. “Daar is relatief 
veel elektriciteit voor nodig, die vrijwel altijd 
onofficieel en onprofessioneel via doorlus-
sen buiten de meterkast om wordt afgetapt. 
Ook dan krijg je altijd brandgevaar.” Een 
en ander is te voorkomen door er bijvoor-
beeld mobiele camera’s op te hangen en de 
situatie vanuit een meldkamer in de gaten 
te laten houden, “maar als zo’n pand leeg 
staat, is daar meestal onvoldoende geld voor 
beschikbaar of heeft de eigenaar er minder 
belangstelling voor…”

In de brand…
Van oudsher brengt een economische ma-
laise het risico met zich mee dat radeloze >



juni 2015

16  brandpunt

De Stichting Salvage heeft op verzoek 
van het Verbond van Verzekeraars alle 
meldingen en brandoorzaken in de 
periode 2012-2014 geanalyseerd. Daaruit 
blijkt dat één op de vijftig grote branden 
hennepteelt als oorzaak heeft. Het is voor 
het eerst dat er cijfers over hennepbran-
den zijn, want de politie en de brandweer 
registreren die gegevens niet. De Stichting 
Salvage registreerde 82 hennepbranden in 
2012 en 73 hennepbranden in zowel 2013 
als 2014. Vaker dan gemiddeld gaat het om 
middelgrote, grote en zeer grote branden. 
Het aantal getroffen panden ligt namelijk 
hoger dan het aantal branden: tussen de 
120 en 140 per jaar. Het Verbond noemt het 
‘schokkend’ dat meer dan 70 procent van 
de door Salvage geconstateerde wietbran-

den in bewoonde huizen plaatsvond. Het 
gaat veelal mis met amateuristische instal-
laties in leegstaande slaapkamers of op 
zolder. Daar kunnen branden snel om zich 
heen grijpen en naar de rest van het huis 
en naar de woningen van buren overslaan. 
Bijna één op de vijf hennepbranden begon 
in bedrijfspanden en één op de tien bran-
den in leegstaande panden. De Commissie 
Brand van het Verbond van Verzekeraars 
vindt dat eigenaren van leegstaande be-
drijfspanden zich beter bewust moeten zijn 
van risico’s als brand en lekkage. Zij kunnen 
dan passende maatregelen nemen, waar-
door niet alleen schade wordt voorkomen, 
maar ook teleurstelling over een mogelijk 
lager dan verwachte schade-uitkering. <

hennepteelt is de 
oorzaak van één op de 
vijftig grote branden
hennepkwekerijen zorgen voor flinke brandschade.  

Circa één op de vijftig grote branden heeft hennepteelt  

als oorzaak, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Salvage.  

de schade van een wietbrand is vaak omvangrijker dan die 

van andere branden, omdat er nogal eens verschillende 

panden tegelijk worden getroffen. 

ondernemers soms zelf brand stichten. ‘In de 
brand, uit de brand’ is dan het motto. Richard 
Oets: “Wij kijken als verzekeraar kritisch naar 
vrijwel iedere schade. Daarbij kijken we 
onder andere naar de toedracht, de oorzaak 
en of er wellicht sprake van brandstichting 
is. We gaan altijd uit van het goede van de 
klant, ik zou het zeer onkies vinden en van 
weinig vertrouwen in onze klanten getuigen 
om er bij voorbaat van uit te gaan dat er ‘iets 
niet in orde’ is. En als het brandstichting is, 
kan het ook nog door een inbreker of zelfs 
de concurrent zijn gedaan. Concurrenten 
doen soms heel rare dingen wat dat betreft. 
Maar helaas komen we ook wel eens bij de 
eigenaar uit en dan is er de gebruikelijke uit-
sluiting van opzet op de verzekeringspolis.”

Brandweer
Een risicofactor uit geheel andere hoek is de 
verandering bij de brandweer. De brandweer 
verlegt de focus van blussen naar preventie. 
Dat kost tijd en geld en daar staat vanwege 
de crisis druk op. “Vanuit het Verbond van 
Verzekeraars hebben we die trend uiteraard 
ook waargenomen”, aldus Oets, “en onder an-
dere daarom hebben we zo’n anderhalf jaar 
geleden contact met de brandweer gezocht, 
om na te gaan of we een constructie van 
samenwerking kunnen bereiken. In januari 
van dit jaar hebben we daartoe samen met 
Brandweer Nederland een intentieverklaring 
ondertekend. Het gaat erom dat het Verbond 
samen met Brandweer Nederland onder-
zoekt welke wegen er zijn om de veranderin-
gen door te voeren, terwijl de efficiency en 
brandbestrijding op hetzelfde peil blijven. 
Vaak is er wat dat betreft veel mogelijk en 
daarover zijn we nu in gesprek. We hebben 
met de brandweer een samenwerking in drie 
lagen afgesproken: op het niveau van de 
brandweercommandanten en het Verbond, 
op operationeel niveau en een dagelijks con-
tact van mensen die elkaar kunnen bellen 

om snel zaken te bespreken. Het is heel mooi 
dat we dít hebben bereikt.”

Cultuurverandering
Het is lastig om na te gaan wat het effect van 
de besproken risico’s op de schadecijfers van 
brandverzekeraars is, maar Richard Oets is er-
van overtuigd dat het niet gering is. Te vaak 
neemt hij waar dat een verzekeraar prompt 
een schade oploopt nadat hij een post heeft 
geaccepteerd die door Delta Lloyd vanwege 
onvoldoende preventie is afgewezen. “Weer 
een gemiste kans”, zegt hij. “Overigens geeft 
ons dat geen ‘Schadenfreude’, want de dag 

erna zijn wij misschien weer aan de beurt. 
Zo gaat dat in onze wereld. In het algemeen 
vind ik wel dat ondernemers in Nederland, in 
lijn met actuele maatschappelijke ontwik-
kelingen, meer verantwoordelijkheid kunnen 
en moeten oppakken. Een verzekeringspolis 
is een contract met wederzijdse verplichtin-
gen. Wij zullen de schade betalen, geen zor-
gen daarover, maar we mogen ook wat van 
de ondernemer verwachten. Er moet wat dat 
betreft een balans zijn. Misschien moeten 
we ons als verzekeraars nog meer voor die 
cultuurverandering inzetten.”

“de brandweer 
verlegt de focus 
van blussen naar 
preventie”
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afwijkende  
crisisstructuur 
drenthe sluit  
aan bij toekomst

Kwadrantstrategie
De zeer grote brand in een scheepswerf in 
De Punt waarbij drie brandweerlieden om 
het leven kwamen, kan voorzichtig gemar-
keerd worden als een keerpunt. De brand 
bewees nogmaals dat ook hulpdiensten 
kwetsbaar zijn en de discussie over de wijze 
van brandbestrijding, als ook de informatie-
voorziening bij crisissituaties laaide er door 
op. Stuivenberg: “Tot aan die brand was de 

strategie om zo dicht mogelijk bij de brand 
te blussen. Nu hanteren we de kwadrantstra-
tegie, waarbij we op basis van in te schatten 
risico’s kiezen uit vier strategieën, bijvoor-
beeld een offensieve aanval van binnenuit of 
het gecontroleerd laten uitbranden van een 
pand. Onze scheidslijn tussen verantwoord 
en niet verantwoord is verschoven en we 
hebben geïnvesteerd in de deskundigheid 
van onze brandweerlieden om een gevaar-

enkele grote incidenten in de veiligheidsregio 

drenthe een paar jaar geleden, legde bloot waar 

de pijnpunten van crisisbestrijding lagen. de 

veiligheidsregio faalde in sommige situaties om 

het heft in handen te houden en was op het gebied 

van informatievoorziening overgeleverd aan de 

samenleving van nu waar woorden soms sneller 

stromen dan water. een gegeven dat niet alleen 

op drenthe van toepassing is, maar wel door deze 

regio werd aangepakt. in gesprek met gert-jan 

Stuivenberg, districtscommandant zuidoost en 

dwarsdenker bij veiligheidsregio drenthe over de 

grote sprongen voorwaarts die zijn gemaakt.

>
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lijke brand te herkennen, zodat risico’s beter 
ingeschat kunnen worden.”

Dwarsdenken als basis van veranderingen
De kwadrantstrategie is slechts een van de 
veranderingen die de afgelopen jaren is 
doorgevoerd, want ook het beleid bij crises 
werd onderworpen aan een analyse. Stuiven-
berg grinnikt als hem wordt gevraagd naar 
zijn uitspraken op Google om ‘ruimte te bie-
den aan dwarsdenkers’. “Ik stimuleer dwars 
denken omdat ik vernieuwing en innovatie 
zoek. Dat is goed voor elke organisatie en 
dus ook voor de brandweer. De Veiligheids-
regio Drenthe heeft sprongen voorwaarts 
kunnen maken door buiten de gebaande 
paden te denken en te doen. Het ongeluk in 
De Punt legde bloot dat het klassieke model 
bij crisissituaties aan vernieuwing toe was. 
Het nieuws van de brand en de dood van de 
mannen ging als een lopend vuurtje door 
het dorp en het duurde niet lang of iedereen 
wist wie er overleden waren. Wat daaren-
tegen wel lang duurde, was de officiële 
berichtgeving hierover door de burgemees-
ter. Dat had als reden dat onze crisisstructuur 
van destijds maakte dat de besluitvorming 
over meerdere schijven ging.” 
Stuivenberg doelt op de multidisciplinaire 
teams die op drie niveaus werkten; een ope-
rationeel team op locatie van de calamiteit, 
een regionaal operationeel team in de buurt 
van de meldkamer en een beleidsteam 
rondom de burgemeester. In elk team waren 
de betrokken kolommen vertegenwoor-
digd: politie, brandweer, bevolkingszorg 
en eventueel andere partijen. Stuivenberg: 
“De overleggen tussen de multidisciplinaire 
teams werkten verwarrend en vertragend 
en de focus lag teveel op het vinden van 
afstemming binnen de teams, waarmee 
kostbare tijd verloren ging.” 

Afwijkende crisisstructuur
Dat het anders moest was duidelijk. De focus 
van de teams werd verlegd van ‘afstemming 
en dubbelcheck’ naar ‘eerst de eigen kolom 
aan het werk zetten’. “We hebben nog steeds 

een operationeel team ter plaatse. Het grote 
verschil is dat we een aanspreekpunt tussen 
de burgemeester en de operationele dien-
sten hebben geplaatst. De afspraak is dat 
alle inzichten en strategieën van de afzon-
derlijke kolommen eerst met elkaar worden 
afgestemd, alvorens ze als verzamelde en 
eenduidige visie via het aanspreekpunt naar 
de burgemeester gaan. Dat vraagt vertrou-
wen, samenwerking en transparantie van 
de kolommen, iets dat we hebben kunnen 
bereiken. De burgemeester kan zijn rol als 
burgervader optimaal vervullen en als het 
gezicht van alle hulpverlenende instanties 
handelen. Daaraan is behoefte in de samen-
leving”, vertelt Stuivenberg. 

De ervaring leert dat deze structuur die 
enkele jaren geleden geïmplementeerd 
werd, goed werkt voor de Veiligheidsre-
gio Drenthe. “Dat wil niet zeggen dat die 
een op een gekopieerd kan worden naar 
andere regio’s”, aldus Stuivenberg, “het is 
geen blauwdruk voor succes, maar er kan 
wel van geleerd worden.” Tot op heden is de 
echte proeve van bekwaamheid gelukkig 
achterwege gebleven en wordt de structuur 
getoetst door oefensituaties. Volgens Stui-
venberg zit de winst in de kortere lijnen, het 
snelle overzicht en het spoedige handelen, 
die maken dat deze structuur beter past 
bij de huidige maatschappij. Als voorbeeld 
haalt hij de ramp met Turkish Airlines aan, 
waarbij de hulpverlening op televisie te zien 
was. “Het duurde lang voor er een officiële 
persconferentie kwam en toen die er was, 
begon de woordvoerder met het bericht dat 
er een vliegtuig was neergestort. Een typisch 
voorbeeld van het klassieke denken dat de 

overheid informatie verstrekt, terwijl die 
informatie allang bekend en zelfs live op tv 
te volgen was. Dit voorval liet ons beseffen 
dat we het oude denken moesten loslaten en 
mee moesten veren met de ontwikkelingen 
die elders al lang plaatsvinden.” 

De nieuwe crisisstructuur werpt vruchten af, 
maar is nog niet uitgekristalliseerd. Stuiven-
berg noemt een van de gevaren van snellere 
informatievoorziening dat er niet altijd tijd is 
om de gegevens te valideren. “Dat vraagt om 
speciale vaardigheden van het overheidsbe-
stuur. Wanneer de pers opgezocht wordt op 
een moment dat nog niet alles geverifieerd 
is, moet daar voorzichtig mee omgegaan 
worden”, vervolgt Stuivenberg. “Een ander  
risico is een crisis die om een regio-over-
schrijdende aanpak vraagt. In dat geval 
moeten beide structuren naast elkaar 
werken of er moet doorgeschakeld worden 
naar GRIP Rijk, zodat er landelijke coördinatie 
plaatsvindt.” Een vraagstuk waar nog hard 
aan gewerkt wordt is het bieden van ruimte 
aan scenario-denken binnen de nieuwe 
structuur. Stuivenberg: “Het mankeert nog 
aan het wat-als-denken: wat als de dijk 
doorbreekt, wat als er chemische stoffen 
vrijkomen. Mocht er zich nu een crisissituatie 
voordoen, dan zouden we het voorleggen 
aan een gezelschap dat niet direct betrokken 
is bij de crisis, zoals de algemeen comman-
danten van de kolommen, en eventuele 
aanverwante organisaties als de Stichting 
Salvage of de GGD, maar we zijn in gesprek 
om ook het scenario-denken mee te nemen 
binnen de nieuwe opzet.  
Zo blijft de structuur in ontwikkeling.”  <

“wat als de dijk doorbreekt, wat als  
er chemische stoffen vrijkomen.”
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an alle acht technische faculteiten van 
de TU Delft werken specialisten in speci-
fieke veiligheidsdomeinen. Veiligheid in 

bijvoorbeeld de civiele techniek vergt immers 
een andere aanpak dan veiligheid in de lucht- 
en ruimtevaart. De faculteit Techniek, Bestuur 
en Management houdt zich meer met gene-
rieke onderwerpen bezig, zoals veiligheid in 
het algemeen, maar bijvoorbeeld ook econo-
mie, ethiek en filosofie. Binnen deze richtin-
gen hebben dan weer veel vraagstukken met 
veiligheid te maken. Wat is bijvoorbeeld de 
economische waarde van een mensenleven? 
In hoeverre is het ethisch om mensen aan 

uiteindelijk ook goed toepasbaar op andere 
veiligheidsterreinen.”

Eens in de miljoen jaar
“Het komt eigenlijk altijd neer”, zo vervolgt hij, 
“op het bepalen van een kans op een 
ongewenste gebeurtenis, of dat nu een 
overstroming is, een ongeval op de weg, een 
explosie in een chemische fabriek of het 
neerstorten van een vliegtuig. Daarnaast 
willen we het mogelijke gevolg van zulke 
ongewenste gebeurtenissen bepalen, in de 
zin van dodelijke slachtoffers, gewonden en 
materiële schade. Het product van die kans en 

een hoger risiconiveau bloot te stellen? Wat 
zijn de baten van gereduceerde risico’s? De 
antwoorden op dergelijke vragen leveren de 
nodige input voor de sectie Veiligheidskunde 
van de faculteit TBM. Pieter van Gelder is sinds 
anderhalf jaar hoogleraar aan deze faculteit. 
Eerder was hij in de civiele techniek werkzaam 
en hield hij zich bezig met de veiligheid van 
dijklichamen. “Een belangrijk vakgebied voor 
Nederland”, zegt hij, “want een groot deel er-
van ligt onder de zeespiegel. Daarom moeten 
we de vierduizend kilometer aan waterkerin-
gen zo veilig mogelijk houden. De methoden 
en technieken die we daarbij toepassen, zijn 

A

in de veiligheidskunde geldt een onverbiddelijke wet, 

namelijk de kans op een ongewenste gebeurtenis maal het 

mogelijke gevolg ervan is het risico van die gebeurtenis.  

in onze steeds complexer wordende samenleving neemt de 

kans op ongewenste gebeurtenissen af, maar worden de 

mogelijke gevolgen steeds groter. de vraag is nu wat dat 

voor het risico betekent. een gesprek hierover met prof. dr. 

ir. P.h.a.j.m. van gelder, hoogleraar veiligheidskunde aan 

de faculteit techniek, Bestuur en management (tBm) van 

de tu delft.

meer Veiligheid dankzij 
slimmere barrières 
tussen oorzaken  
en geVolgen
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het gevolg levert het risico op en de vraag is 
dan of dat risico acceptabel is of dat we het 
omlaag moeten brengen en wat dan laag 
genoeg is.” Als het om een mensenleven gaat, 
legt Van Gelder uit, is voor dat risico een basis-
niveau van veiligheid vastgesteld. Dit 
bedraagt 10-6 per jaar (10-6 = 1 : 1.000.000). 
Dit wil zeggen dat een individu een extra 
overlijdenskans ten gevolge van een onveilige 
situatie mag hebben van maximaal eens in de 
miljoen jaar. Een onveilige activiteit mag dus 
in principe niet plaatsvinden als de kans op 
het verlies van een mensenleven hoger is dan 
10-6 per jaar. Van Gelder: “Je kunt echter op de 
achterkant van een sigarendoos heel snel 
uitrekenen dat de kans op overlijden in het 
verkeer vele malen hoger is dan 10-6 per jaar. 
In 2014 kwamen in Nederland 570 mensen 
door een verkeersongeval om, terwijl er  
ongeveer 10 miljoen deelnemers aan het 
verkeer zijn. Dit betekent dat de overlijdens-
kans in het verkeer ongeveer de helft van 
10-4 per persoon per jaar is: 1 : 20.000. Maar 
dat is dan een vrijwillige activiteit, mensen 
kiezen er zelf voor om de straat op te gaan. 
Dat is iets anders dan een onvrijwillige 
activiteit, bijvoorbeeld de ontploffing van  
een fabriek waar mensen naast wonen.  
De overheid moet er dan voor zorgen dat de 
kans voldoende klein is dat zoiets gebeurt.  
De overheid werkt overigens ook volop aan 
een verbetering van de verkeersveiligheid.” 

Domino-effecten
In het algemeen zijn drie factoren van 
invloed op veiligheid: het systeem, de mens 
en de organisatie. De systeem- of techni-
sche veiligheid houdt in dat bijvoorbeeld 
een dijk voldoende hoog en sterk is om niet 
door te breken of dat een vliegtuigvleugel 
voldoende sterk is om niet af te breken. De 
mens beïnvloedt de veiligheid door fouten te 
maken, bewust door kwaadwillig te handelen 
of onbewust doordat hij bijvoorbeeld afgeleid 
of gestrest is. In vaktermen is het eerste een 
inbreuk op de security en het tweede op de 
safety. Ook organisaties moeten ervoor zor-

gen dat er zo min mogelijk fouten optreden. 
Belangrijk daarbij is dat organisaties leren van 
fouten in het verleden. De onveiligheid die 
door systemen, mensen en organisaties kan 
worden veroorzaakt, is te beperken door pre-
ventieve maatregelen en, mocht er toch iets 
gebeuren, repressieve maatregelen door de 
rode kolom (de brandweer), de witte kolom 
(de medische hulpdiensten), de blauwe ko-
lom (de politie), de oranje kolom (het bestuur) 
en de groene kolom (het leger). De aldus ge-
schetste theorie is eenvoudig, maar de prak-
tijk is lastiger. Pieter van Gelder: “De toename 
van de complexiteit van de samenleving 
zorgt ervoor dat het allemaal ingewikkelder 
wordt. We moeten opletten voor mogelijke 
domino-effecten. Die moeten we voorkomen 
door allerlei barrières tussen oorzaak-gevolg-
relaties op te zetten. Dat betekent dat we 
zaken nog ingewikkelder gaan maken, terwijl 
veiligheidskundigen vinden dat we systemen, 
met het oog op de veiligheid ervan, zo simpel 
mogelijk moeten houden. Het is bijvoorbeeld 
veiliger als machinisten voor een ‘rondje om 
de kerk’ worden ingezet dan als zij kriskras 

door Nederland rijden. En het is ook veiliger 
als alle tankstations slangen met dezelfde 
kleur aan de pomp hebben, dan slangen met 
telkens verschillende kleuren. Uit vergelijken-
de studies is gebleken dat de kans op fouten 
bij simpele systemen significant kleiner is en 
dat er minder ongevallen gebeuren dan bij 
complexere systemen.”

Internationaal
Veiligheid is al lang niet meer een nationale 

aangelegenheid en Pieter van Gelder pleit 
daarom voor een aanpak op Europees niveau. 
Hij zegt: “Transporten van gevaarlijke stoffen 
gaan de grens over, een zwakke plek in een 
dijk in Duitsland kan tot een overstroming 
in Nederland leiden en na een ontploffing 
in een chemische fabriek vlak over de grens 
kan een wolk over het land ernaast trekken 
en daar schade veroorzaken. Daarom hebben 
we Europese regels nodig, die in alle landen 
hetzelfde zijn, om ervoor te zorgen dat we 
een uniform risicobeleid hebben. Daar zijn 
we volop mee bezig, maar het is lastig om 
alle lidstaten op hetzelfde niveau te brengen.” 
Sommige veiligheidsvraagstukken vragen 
niet enkel Europese, maar zelfs mondiale 
oplossingen. Terrorisme en pandemieën zijn 
daar voorbeelden van en zeker ook cyber 
crime. Hierover zegt Van Gelder: “Cyber 
security is een enorm complex domein. Alles 
is met elkaar verbonden, tegenwoordig zelfs 

“Cyber security  
is een enorm 
complex domein”
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draadloos. Het is een angstscenario dat de 
hele samenleving tot stilstand kan komen als 
er verschillende hacks tegelijkertijd plaats-
vinden, waardoor je bijvoorbeeld je mobiele 
telefoon niet meer kunt gebruiken en dagen-
lang niet meer kunt pinnen. We zijn heel erg 
afhankelijk van die elektronische systemen 
geworden. Vanzelfsprekend zijn we volop met 
maatregelen bezig om dat soort problemen 
te voorkomen. Door aanvullende software te 
installeren kun je gekke patronen al van tevo-
ren opvangen. Daarmee maak je dan wel het 
systeem nog complexer, want die systemen 
kunnen ook weer worden gehackt. Maar als je 
het niet doet, hou je het systeem open en dat 
kan ook niet.”

Klimaatverandering
“Het World Economic Forum plaatst echter 
klimaatverandering als grootste risico op de 
bovenste plaats”, vervolgt Van Gelder. “De 
meeste mensen wonen in deltagebieden en 
als de zeespiegel meters gaat stijgen, kan het 
daar echt gevaarlijk worden. Natuurlijk zijn 
civiel ingenieurs goed in het bouwen van dij-
ken en in het aanleggen van afvoer- en pomp-
systemen, maar als die klimaatverandering 
zo ernstig wordt dat de smog gaat toenemen 
en er veel CO2 in de lucht komt, dan moeten 
we toch nog andere maatregelen bedenken. 
Wel is klimaatverandering een heel langzaam 
proces dat je goed kunt monitoren en waarbij 
je tijdig kunt ingrijpen. Het is een minder 

acuut risico dan het cyber crime-risico, terwijl 
de samenleving steeds digitaler wordt met 
bijvoorbeeld de ‘autonomous cars’ en met 
vliegtuigen die helemaal op afstand worden 
bestuurd. Daarmee voorkom je problemen als 
bij Germanwings, met de zelfmoordactie van 
de copiloot, maar je hebt dan wel weer een 
cyber crime-risico.”

Afnemende kansen, toenemende  
gevolgen
De hamvraag is tot slot of het product van de 
kans maal het gevolg groter of kleiner wordt. 
Nemen de risico’s in onze complexer worden-
de samenleving toe of af? Volgens Pieter van 
Gelder neemt in ieder geval de kans op cala-
miteiten af, terwijl de mogelijke gevolgen, als 
er dan toch iets gebeurt, toenemen. “Neem 
bijvoorbeeld ebola. Doordat we tegenwoor-
dig veel meer vliegbewegingen dan vroeger 
hebben, kon ebola zich ook buiten Afrika 
voordoen. Als dat in een dichtbevolkt land als 
Nederland uit de hand loopt, zijn de gevolgen 
niet te overzien. Maar dankzij hygiënische 
maatregelen en onze goede sanitaire voorzie-
ningen is de kans dat het misgaat, vele malen 
kleiner dan vroeger. Of neem de stroomsto-
ring in Noord-Holland op 27 maart 2015. Door 
de domino-effecten is de materiële schade 
als gevolg daarvan vele malen groter dan 
vroeger het geval zou zijn geweest. Alleen 
al doordat er geen treinen reden, terwijl 
de mensen vroeger met de fiets of te voet 

naar hun werk gingen, was de economische 
schade nu veel groter. Maar ook zo’n omvang-
rijke stroomstoring komt gelukkig niet heel 
vaak voor. Nog een voorbeeld is het overstro-
mingsrisico. Vroeger waren er in Nederland 
geregeld overstromingen, met misschien elke 
keer honderd of duizend doden. Nu vindt 
nog maar eens in de tienduizend jaar een 
grootschalige overstroming plaats, maar de 
mogelijke gevolgen daarvan zijn dan enorm, 
met misschien wel tienduizend of honderd-
duizend slachtoffers.”

Waarschuwing
“Ook voor verzekeraars gaat het uiteindelijk 
om het product van de kans en het gevolg”, 
aldus Van Gelder. “We zien wat dat betreft een 
afname, onze samenleving wordt steeds vei-
liger – het gemiddelde aantal slachtoffers in 
het verkeer, in de bouw, in de chemie neemt 
gestaag af – zelfs met een toename van de 
bevolking, dus relatief gezien neemt het nog 
sneller af. Eenzelfde beeld geldt voor de hoe-
veelheid economische schade, die in absolute 
zin wel toeneemt en de kans op uitschieters 
ook, maar gedeeld door het aantal mensen of 
de economische productiviteit, zal die relatief 
ook afnemen. Dankzij de toepassing van 
slimmere systemen, de totstandkoming van 
veiligere werkomgevingen, de toegenomen 
snelheid van handelen, de verbeteringen in 
de techniek en de slimmere barrières tussen 
oorzaken en gevolgen.” Pieter van Gelder 
besluit echter met een waarschuwing. Hij 
zegt: “We zijn er nog niet. De schade van 
grootschalige natuurrampen wereldwijd, met 
name overstromingen, lijkt juist exponentieel 
toe te nemen. Dat is dan vooral te wijten aan 
de domino-effecten in onze samenleving. Om 
deze trend te keren, moeten we de kritieke 
infrastructuur in onze samenleving, dat wil 
zeggen dijken, wegen, energienetwerken 
enzovoort, zowel robuuster als veerkrachtiger 
maken. Pas dan kunnen we het succesverhaal 
uit de andere veiligheidsdomeinen ook op dit 
gebied waarmaken.” <
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et is spannend, interessant, veelzijdig en ik 
weet nooit waar ik naar toe ga”, Xavier Schul-
kens, schade-expert van Elberg Groep vertelt 

geestdriftig waarom het Salvagewerk hem al meer 
dan twintig jaren boeit. “En het is vooral nuttig om 
het krachtenveld om me heen te coördineren. De 
toegevoegde waarde is bijna niet in geld uit te druk-
ken, maar het staat vast dat als er vroeg ingegrepen 
wordt, schade voorkomen of beperkt kan worden.” 

In het licht van de huidige maatschappij bezien, 
waar de roep om servicegerichtheid en consumen-
tengerichtheid schalt door de digitale kanalen, 
kan een verzekeraar niet wachten met het bieden 
van hulp tot de volgende werkdag. Daarom vindt 
Schulkens de brugfunctie van Salvage noodzakelijk. 
“Begin jaren ’90 vonden mensen de hulp die we bo-
den fantastisch, zelfs onvoorstelbaar. Dat is nu wel 
anders. De waardering is groot en de verwachtingen 
ook”, aldus Schulkens. 

over kwetsbaarheid van mensen
Het staat als een paal boven water dat brand en 
kwetsbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Schulkens: “Bij dit onderwerp ligt het voor de 
hand te denken aan schades van mens of gebouw 
of persoonlijke verliezen, maar er zijn vele lagen 
van kwetsbaarheid en sommige bevinden zich wat 
verder onder de oppervlakte. Gedupeerden krijgen 
onverwacht te maken met een aanzienlijke schok 
gevolgd door een grote hoeveelheid regelwerk: 
huisvesting, beredden van spullen, schoonmaak, 
noem maar op. In deze situatie is men afhankelijk 
van de persoonlijke invulling die experts van allerlei 
professionele partijen eraan geven en dat noem 
ik kwetsbaarheid. U kunt zich voorstellen dat men 
onwetend is over de mogelijkheden om invloed uit 
te oefenen en zich soms aan willekeur overgeleverd 
voelt. Om die reden vind ik het immens belangrijk 
om eerst begrip te tonen, vertrouwen te winnen 

en daarna pas te adviseren, omdat men zich dan in 
goede handen voelt.” 

over kwetsbaarheid van de  
gemeenschap
De ontreddering en chaos raakte een deel van de sa-
menleving in het geval van de grote asbestbrand in 
een opslagloods in Roermond afgelopen jaar. Hierbij 
trad emissie van asbest op en de weersomstan-
digheden dreven de wolk precies over het stads-
centrum, om zo het hart van de stad te besmetten. 
“In dit geval waren particulieren én ondernemers 
volledig afhankelijk van een in mijn ogen, deels 
onvoorbereide overheid”, aldus Schulkens. Volgens 
Schulkens is de omgang met dit soort calamiteiten 
voor te bereiden en te oefenen, met draaiboeken die 
erop ingericht zijn schade te beperken of te voorko-
men. Schulkens: “Bij zulke grote calamiteiten is het 
cruciaal dat zaken gecoördineerd op gang komen, te 
beginnen met een inventarisatie van het besmette 
gebied, een plan van aanpak om het gebied in te 
perken en verdere besmetting te voorkomen. En 
uiteraard een opzet om het openbare leven daar 
waar mogelijk te laten functioneren.” In het geval 
Roermond was er een draaiboek over de bevelstruc-
tuur binnen de veiligheidsregio, maar geen geoe-
fend idee gericht op asbestsanering. Met als gevolg 
een verlamming van het overheidsapparaat, want 
in het gemeentelijk actiecentrum kwamen direct 
voldoende ambtenaren bijeen om te helpen, maar 
door gebrek aan strategie en overzicht, hebben zij te 
lang moeten wachten op instructies. Schulkens: “De 
onzekerheid leidde tot vertraging en sijpelde door 
naar de gemeenschap waar veel vragen ontstonden 
en onrust heerste; van ondernemers met een beder-
felijke voorraad tot bewoners die ’s ochtends wakker 
werden en niet wisten of ze naar buiten mochten. 
Een zeer ongewenst en kostbaar scenario dat er 
voor zorgde dat het ruim een week duurde voor het 
centrumgebied werd vrijgegeven. Wat mij betreft 
een goede case om van te leren.”  

de gevolgen van brand kunnen nog lang doorsijpelen in de samenleving. de fysieke schade 

achterwege gelaten, stellen we de vraag: in hoeverre kunnen zaken die voor ontwrichting van 

mens of gemeenschap gereguleerd worden? twee coördinatoren vertellen erover,  

Xavier Schulkens en leo mooi.

wat schuilt onder de  opperVlakte?
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chade-expert van Dekra Leo Mooi, nam na 
28 jaar trouwe dienst afscheid als Salvage-
coördinator. “Ik heb uitdagende uitzendingen 

meegemaakt en nu is het tijd het stokje over te 
dragen”, vertelt Mooi nadat hij besloot te stoppen 
toen het herstel van drukke piketdiensten steeds 
langer duurde. 

In 1986, toen Mooi begon, stond het er anders 
voor. Vol overtuiging koos hij voor Salvage, 
omdat het helpen van mensen hem aansprak. Als 
schade-expert kwam hij snel ter plaatse, maar als 
coördinator stond hij nog korter na het moment 
van schade bij mensen thuis. “Daardoor is het werk 
intensiever”, blikt Mooi terug, “want de emoties zijn 
nog vers. Bovendien kon ik mezelf als coördinator 
vrijer bewegen en uitlaten over zaken, omdat ik er 
puur als hulpverlener over de vloer kwam en dat 
sprak me aan.” 

over kwetsbaarheid in alle lagen 
van de bevolking
Volgens Mooi is de invloed van brand op men-
sen afhankelijk van de persoonlijkheid van de 
slachtoffers. Zo kan het gebeuren dat huis-tuin-
keuken-branden een grotere impact hebben dan 
veelomvattende schades. Mooi: “Er is een verschil 
waarneembaar in de betrokkenheid en om die 
reden wordt een particuliere schade vaak als erger 
ervaren dan een bedrijfsmatige schade waarbij de 
gevolgen soms desastreuzer zijn.” Daarnaast wijst 
hij op het feit dat sommige bevolkingsgroepen 
kwetsbaarder zijn dan anderen. “Denk aan hoog-
bejaarden die een keukenbrandje niet zo makkelijk 
kunnen relativeren, terwijl studenten over het alge-
meen meer ontspannen met calamiteiten omgaan, 
misschien ook door het feit dat het pand meestal 
geen eigen bezit is. De alleroudsten heb ik altijd 
zieliger gevonden. Dat had geen invloed op mijn 
technische werkmethodiek, maar misschien omdat 
ik een gevoelsmens ben, gaf ik wel meer tijd en 
aandacht. Toch zijn op alle regels uitzonderingen 
want ik heb me vaak verbaasd over het wel of juist 
niet opkomen van hevige emoties. Van achter-
stands- tot villawijk, zonder aanziens des persoons; 
emoties konden mij op allerlei manieren verrassen 

en ik heb er in al die jaren weinig rode draad in 
kunnen ontdekken.” 

over invloeden van buitenaf
Dat ook externe factoren invloed uitoefenen op 
het verloop van schadezaken en bijdragen aan de 
mate van opschudding, werd voor Mooi nog eens 
onderstreept tijdens zijn laatste en tevens heftigste 
situatie als coördinator. Op een avond in december 
vond er een vuurwerkexplosie plaats op de kamer 
van een 17-jarige jongen die zwaargewond naar 
het ziekenhuis werd afgevoerd met zijn ouders aan 
zijn zij. Mooi kwam pas laat in de nacht ter plaatse, 
toen bleek dat de verantwoordelijk gemeente-
ambtenaar de situatie niet onder controle kreeg. 
Mooi: “Door mijn ervaring kon ik de situatie beter 
overzien en snel de juiste maatregelen nemen. 
Mede daarom juich ik de samenwerking tussen 
complementaire partijen als gemeenten en Sal-
vage toe; simpel gezegd hebben zij meer mandaat 
en wij meer ervaring.” Het omgekeerde gebeurde 
in Hoofddorp waar ontreddering positief werd 
beïnvloed door de samenwerkende hulporganisa-
ties, toen een brand elf rijwoningen onbewoonbaar 
maakte. Mooi: “Door de uitstekende samenwer-
king en begeleiding van de hulpdiensten”, vertelt 
Mooi, “voelden de meesten zich geïnformeerd en 
gesterkt aan het eind van de dag. Het zijn voorbeel-
den die aantonen dat kwetsbaarheid een heel eind 
gereguleerd kan worden.” 

over de veranderende  
samenleving
We bevinden ons in een van de meest complexe 
samenlevingen waarbij de samenhang der dingen 
soms niet meer te herleiden valt en de digitalise-
ring bijdraagt aan snelle technologische en maat-
schappelijke veranderingen. Is dat volgens Mooi 
van invloed op broosheid bij brand? “Er is zeker 
invloed, voornamelijk een positieve. Toen ik in 1986 
begon kostte het veel meer moeite om mensen 
houvast te geven, een onderdak te vinden of men-
sen te bereiken. De digitalisering heeft gezorgd 
voor goede bereikbaarheid, zowel van hulpdien-
sten, vrienden en familie als verzekeraars, en in die 
zin is kwetsbaarheid juist sterk afgenomen.” 

wat schuilt onder de  opperVlakte?
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oen op woensdagochtend duidelijk was gewor-
den dat door de brand asbest was vrijgekomen, 
werd meteen het nodige gedaan om besmetting 

te voorkomen. Mensen die niet per se in het getrof-
fen gebied hoefden te zijn, werden er niet toege-
laten. Bewoners en werkenden konden het gebied 
alleen nog via speciale ontsmettingspunten verlaten. 
Winkels werden gesloten en bevoorraders kregen 
slechts beperkte toegang. Treinen stopten niet meer 
in Roermond totdat het station was schoongemaakt. 
“Drie dagen lang, in de drukste tijd van het jaar, waren 
alle winkels in de binnenstad gesloten”, vertelt Dennis 
van Dijk. “Roermond heeft een compacte binnenstad 
en dat maakte ons in dit geval kwetsbaar. Geen van 
de ondernemers ontkwam eraan.”

Back in business
Toen op zaterdagochtend het gebied weer werd vrij-
gegeven, liet BIZ Binnenstad Roermond met een pu-
bliciteitscampagne iedereen weten dat de binnenstad 
weer ‘back in business’ was. De parkeergarages van 
Q-Park werden afgekocht, zodat mensen er zonder te 
betalen konden parkeren. Wie in de binnenstad kwam 
winkelen, kon in het kader van kerst-entertainment 
gratis op de ijsbaan schaatsen. Toch kwam de grote 
drukte slechts moeizaam op gang. Van Dijk: “Langs 
de weg vanuit Duitsland naar Roermond stond nog 

steeds een groot bord van Rijkswaterstaat dat de bin-
nenstad afgesloten was. Vind dan maar eens iemand 
die op de zaterdag voor kerst zo’n bord komt wegha-
len. Ook in de weken erna werden nog winkelstraten 
afgesloten omdat er asbest werd gevonden. En hoe-
veel mensen in de weken en maanden erna hebben 
besloten om maar eens niet naar Roermond te gaan, 
maar naar een andere stad, is natuurlijk moeilijk in te 
schatten.”

Schaderegeling
Voor de getroffen ondernemers stelde BIZ Binnenstad 
Roermond een leidraad voor de schadevergoeding 
op. Dennis van Dijk: “We hebben de ondernemers ge-
adviseerd zich eerst bij de eigen bedrijfsschadeverze-
keraar te melden. Het tweede was dat ze de eigenaar 
van de afgebrande loodsen aansprakelijk konden 
stellen. En tot slot konden ze een beroep doen op de 
algemene nadeelcompensatie van de gemeente voor 
de schade die zij als gevolg van de noodverordening 
hadden opgelopen. Voor zover ik weet hebben de 
verzekeraars netjes uitgekeerd, maar de mensen die 
de haven aansprakelijk hebben gesteld, hebben tot 
nu toe nul op het rekest gekregen. Dat heeft ermee te 
maken dat nog steeds niet duidelijk is wat de brand 
heeft veroorzaakt. Men spreekt over brandstichting, 
maar volgens mij is dat nog niet bewezen.” <

T

hoe kwetsbaar de samenleving kan zijn, bleek kort voor de kerstdagen 

in 2014 in roermond. in de nacht van dinsdag 16 december ontstond een 

grote brand in jachthaven het Steel aan de maas. Bij die brand kwam 

asbest vrij, waardoor de hele binnenstad van roermond werd vervuild. 

de sfeervolle kerstweek sloeg om in een ramp voor ondernemers 

en bewoners. een terugblik met dennis van dijk, bestuurslid van de 

ondernemersvereniging BiZ Binnenstad roermond.

kerstweek   
werd asbestramp


