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VOORWOORD

Impact
Volgens een onderzoek zou 100% van de
volwassen Nederlanders het woord impact
kennen. Maar de impact van een schade
ken je alleen echt als je het zelf hebt
meegemaakt. Zelf heb ik op 16-jarige
leeftijd een fors brommerongeluk gehad
met letselschade als gevolg. Mijn eerste
kennismaking met ZLM Verzekeringen…

Vanaf 1 januari
verzekert u uw
fiets bij ZLM
Vanaf 1 januari 2019 hebben wij

In dit magazine leest u veel over de impact
van een schade. Onze collega Marilou
vertelt over het mooie werk van de
personenschadebehandelaar. Maar ook
krijgt u een blikje achter de schermen wat
er allemaal bij komt kijken voordat een
autoberger wordt ingeschakeld. Een paar
pagina’s verder leest u hoe een
‘superexpert’ ons regelmatig helpt bij het

Ongestoord onderweg? Rij MONO!
Eén op de vier mensen leest weleens berichten tijdens het rijden. Eén op de vijf

met ingang van het nieuwe jaar
uw fiets bij ons verzekeren. In de
volgende uitgave van het ZLM
Magazine vertellen we u er meer
over. En vanaf 1 januari vindt u alle
informatie over de fietsverzekering
op zlm.nl.

tips om de kans op een schade te
verkleinen. Maar als het u toch overkomt,
dan zijn onze medewerkers er voor u.
Zelfs al hebben ze ’s nachts nog in een
brandweerpak hun vrijwilligerswerk
uitgeoefend, toch doen we niets liever
dan de impact van een schade zo goed
mogelijk op te vangen voor u. Want een
tevreden klant heeft impact op het doen

Per 1 januari 2019 verhogen we de WA-premie van de

De nieuwe campagne MONO geeft aan dat het normaal is om even niet op

autoverzekering, de casco-premie blijft ongewijzigd. De premie

social media bereikbaar te zijn en de aandacht bij het verkeer te houden.

van de bromfietsverzekering voor diefstal daalt met 20%.

MONO staat voor ongestoord onderweg
zijn en de aandacht houden op één ding:
het verkeer. Zonder afleiding van appjes
of social media posts.

Net zoals de meeste verzekeraars in Nederland maken wij nog steeds verlies
op de WA-verzekering. Dit komt omdat de kosten voor letselschade blijven
stijgen. We gaan steeds later met pensioen, er komen meer zorgkosten
voor rekening van de verzekeringsmaatschappijen en vanaf volgend jaar
krijgen ook naasten van slachtoffers recht op een schadevergoeding.
Daarnaast stijgen de reparatiekosten voor autoherstel nog steeds, onder
andere door de toenemende techniek in de auto’s. Denk daarbij aan een
bumper die vol zit met sensoren.

Met de MONO campagne wil de overheid
het gebruik van sociale media in het
verkeer verminderen en tegengaan.
ZLM staat achter deze campagne. Want
veilig aankomen op de bestemming
is belangrijker dan het verzenden of
ontvangen van een berichtje.

Meer informatie over de campagne en tips
vindt u op daarkunjemeethuiskomen.nl.

van ons werk. Daarvan krijgen we niet
snel genoeg!
Ik wens u veel leesplezier toe!
Marinus Schroevers,
algemeen directeur
marinusschroevers@zlm.nl

Wat wijzigt er per 1 januari 2019?

stuurt een berichtje terug. Het risico op een ongeluk is dan zes keer zo groot.

een eigen ZLM-fietsverzekering.
Van racefiets tot e-bike, u kunt

uitzoeken van de schuldvraag bij een
ongeluk. Wij als verzekeraar zouden niet
bestaan als er geen schades zouden zijn.
Dus in zekere zin kunt u denken dat we er
dus belang bij hebben dat er schades zijn.
Maar heel eerlijk: het allerliefst
voorkomen wij natuurlijk dat u zelf moet
ervaren wat de impact van een schade is.
Daarom leest u ook in dit nummer allerlei

Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat wij de premie helaas moeten
verhogen. In de brief die u begin december bij uw factuur ontvangt, leest
u meer over de wijzigingen en wat ze voor u voor gevolgen hebben.
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KORT NIEUWS

ZLM praat u bij over van alles en nog wat op
het gebied van verzekeringen en evenementen.

ZLM Kustmarathonteam

Chatten met ZLM-medewerkers
Sinds dit voorjaar kunt u via de website van ZLM chatten met
onze medewerkers. Korte vragen zoals ‘Hoeveel schadevrije jaren

Veilig wonen
in uw huis

heb ik?’ en ‘Willen jullie een nieuwe groene kaart opsturen?’
zijn eenvoudig te stellen via de chat. Voorlopig beantwoorden
we vragen via chat alleen tijdens kantooruren. Uiteraard kunt
u ons ook nog steeds blijven bellen.

Alexander en zijn collega’s
hebben de top bereikt!
In het vorige Magazine vertelde ZLM-collega Alexander dat hij

Op zaterdag 6 oktober heeft het ZLM Kustmarathonteam
de zwaarste en mooiste marathon van Nederland weer
gelopen: de Kustmarathon Zeeland. Na een maandenlange
gezamenlijke voorbereiding stond er een sterk team aan de
start. Een team bestaande uit prominente Zeeuwen, ex-

aan het trainen was voor de beklimming van de Kilimanjaro.

topsporters, collega’s en klanten. Naast de gezamenlijke en

Op 31 augustus heeft hij samen met collega’s Emiel en Remon

persoonlijke prestatie heeft het team een mooi bedrag bij

de top gehaald. Een knappe prestatie! Leuk dat de ZLM-vlag

elkaar gelopen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

mee mocht en ook op de foto staat.

Op zlmkustmarathonteam.nl ziet u alle foto’s, filmpjes,
verhalen en uitslagen.

Ster ZLM Toer wordt ZLM Tour

Goed voorbereid op wintersport
Een goede voorbereiding op de wintersport is belangrijk. Heb ik de juiste

Onder een nieuwe naam en met een nieuwe organisatie gaat de Ster ZLM Toer in

verzekeringen afgesloten? Is mijn auto klaar voor de reis en is mijn ski- of

2019 verder als ZLM Tour. Samen met Libéma Profcycling hebben we de sportieve

snowboardmateriaal nog in orde? Maar hoe bereidt u zichzelf eigenlijk voor

ambitie om de vijfdaagse ZLM Tour de komende jaren nog nadrukkelijker op de kaart
te zetten als de ideale voorbereidingskoers voor de sprintersploegen op de Tour de

op een skitrip? Via Skidôme in Terneuzen en Rucphen hebben we verschillende
aanbiedingen voor u: ZLM-klanten ontvangen van maandag tot en met
donderdag € 13,- korting op een proefles skiën of snowboarden of € 10,- korting

France. Overigens werd tot 2018 de wedstrijd voor landenploegen met talentvolle

op een 2-uurpas. Kijk voor meer informatie en de bijbehorende kortingsbonnen

renners tot 23 jaar onder de naam ZLM tour verreden. Deze koers gaat nu verder

op zlm.nl/wintersportactie.

als de Grote Prijs Arjaan de Schipper.

Wat kunt u doen om uw veiligheid in
huis te verbeteren? Om babbeltrucs te
herkennen en inbrekers te slim af te
zijn? Op de website woonveiliger.nl
staan handige digitale trainingen.
Hierop kunt u per onderwerp een test
invullen. Tijdens het doorlopen van de
test krijgt u advies en praktische tips
om uw veiligheid in huis te verbeteren.

Korting bij
Skidôme in Terneuzen
en Rucphen
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Wat doen wij bij..?

WIEWATWAAR

Letselschade

Letselschade heeft veel impact
Wie weleens gewond is geraakt bij een ongeluk weet wat daarbij
komt kijken. Ook in de periode erna. Naast pijn, emoties en tijd om
te herstellen ontstaan er ook vaak praktische problemen. Wie stofzuigt

Landelijk zijn er afspraken gemaakt

bijvoorbeeld uw huis als u uw been heeft gebroken. En hoe regelt

over de afhandeling van letselschade.
Er zijn richtlijnen waarin bijvoorbeeld

u dan het vervoer? Het team Personenschade van ZLM regelt dat

staat hoeveel een slachtoffer ontvangt

soort dingen voor slachtoffers van een ongeluk.

voor reiskosten of huishoudelijke
hulp. Meer informatie leest u op

’Een ongeluk
met persoonlijk
letsel maakt veel
indruk.’

deletselschaderaad.nl.

MARILOU GEERDINK, SENIOR
PERSONENSCHADEBEHANDELAAR:
‘Na het eerste contact volgen wij het verdere
herstel. Ondertussen onderzoeken wij wat
de oorzaak van het ongeval was en wie
aansprakelijk is.’

Marilou Geerdink werkt als senior personenschadebehandelaar. Ze heeft dagelijks
slachtoffers van een ongeluk aan de telefoon. Ze vertelt: ‘Het team Personenschade bij
ZLM bestaat uit ruim vijfentwintig medewerkers. We hebben allemaal onze specialiteit.
In het team zitten vier personenschade-experts, zij komen bij de mensen thuis. Verder
zijn er de personenschadebehandelaars, medisch secretaresses en medisch adviseurs.
We hebben vaak intensief contact met mensen. Als mensen ons bellen om te vertellen
wat er is gebeurd, nemen we daar uitgebreid de tijd voor. Want een ongeluk met
persoonlijk letsel heeft een grote impact op alle betrokkenen.’

Praktische hulp
Als er meteen praktische hulp nodig is, regelen we dat als eerste. Het kan bijvoorbeeld
zijn dat de hond uitgelaten moet worden of dat er oppas voor de kinderen
moet worden geregeld. Voor dit soort acute hulp nemen we contact op met de
Letselschadehulpdienst. Dit is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bieden van hulp
vlak na een ongeval. Als familie en vrienden kunnen helpen wordt daar natuurlijk altijd
eerst een beroep op gedaan.
Marilou: ‘Na dat eerste contact volgen we het verdere herstel. Ondertussen
onderzoeken we wat de oorzaak van het ongeval was en wie er aansprakelijk is.
Als daarover onduidelijkheid is, moeten we dit onderzoeken. Dat doen we door
informatie op te vragen bij de politie, of door contact op te nemen met getuigen.
Soms is het zelfs nodig om een ongevallenanalyse uit te voeren’.

8

De kosten die komen
kijken bij letselschade
lopen de afgelopen
jaren behoorlijk op.
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Schadebedrag
Samen met het slachtoffer bekijken we de
schade. De schade aan het voertuig moet
natuurlijk geregeld worden. Maar verder
richten wij ons vooral op de financiële
gevolgen van het letsel. Marilou:
‘Wij zijn de spil om dat allemaal in kaart
te brengen. Als het slachtoffer kosten
moet maken, zorgen wij snel voor een
voorschot. Wij hebben contact met alle
betrokkenen.
Laatst was er bijvoorbeeld een mevrouw
die door een ongeluk met een klant
van ons een gecompliceerde beenbreuk
had. Als eerste regelden we de acute
praktische hulp. Dat was in haar geval
huishoudelijke hulp omdat ze tijdelijk
het huishouden niet zelf kon doen. Ze
kon ook een lange periode niet werken.

We hebben een arbeidsdeskundige
ingeschakeld om afspraken te maken
met haar werkgever. Daarnaast moest ze
meerdere keren naar het ziekenhuis, daar
kreeg ze een kilometervergoeding voor.
We schakelden ook onze medisch adviseur
in. Hij informeert en adviseert ons over
de medische gevolgen. Als er sprake is
van letsel betalen wij altijd smartengeld.
Dat is een vergoeding voor geleden pijn,
smart en ongemakken. Bij mevrouw
vielen de gevolgen op lange termijn
gelukkig mee.’

Meer dan alleen schade
Maar we maken ook heel ingrijpende
situaties mee. Een jonge student
bijvoorbeeld, die door een ongeluk
een hersenbeschadiging oploopt en
uiteindelijk op een zorgboerderij komt
te werken. Dit kan blijvend gevolgen
hebben voor het inkomen van die
jongen. Hij had de mogelijkheid om
een succesvol jurist te worden. Dit heeft
grote invloed op de hoogte van
het schadebedrag. We betalen ook de
kosten van de zorgverzekeraar, van
het UWV en van de belangenbehartigers.
Alles bij elkaar gaat het om grote
bedragen. Door de stijging daarin moeten
we soms de premies verhogen.
Marilou: ‘Schrijnende verhalen raken
me echt. Ongelukken waarbij kinderen
betrokken zijn hebben extra impact.
Maar ook als er alcohol in het spel is,
of weggebruikers die aan het appen zijn.
Ik denk dan vaak: is dat ene berichtje
nou echt zo belangrijk dat je het leven
van jezelf of een ander riskeert?’

GOEDE VRAAG

Heeft u ook een vraag? Mail naar goedevraag@zlm.nl
Belt u liever? Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zijn
op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Op de homepage
van zlm.nl vindt u de rubriek ‘Veelgestelde vragen’.

CHANTAL MENGER

ERICA VROOMEN

YANNIK TANIWEL

is juridisch medewerker Stichting Rechtsbijstand

is acceptant

is acceptant

Wanneer heb ik recht op
een transitievergoeding?

Moet ik mijn zonnepanelen
meeverzekeren?

Heb ik bij pech op reis recht op
vervangend vervoer?

Chantal antwoordt:

Erica antwoordt:

Yannik antwoordt:

De transitievergoeding is per 1 juli
2015 in het leven geroepen en geldt
bij ontslag van een werknemer. Een
werknemer kan een transitievergoeding
aanvragen als hij of zij twee jaar of
langer in dienst is geweest bij een bedrijf.
De werkgever moet de werknemer dan
wel ontslagen hebben. Een werknemer
die zijn of haar eigen baan opzegt, kan
geen transitievergoeding aanvragen.
Ook krijgt een werknemer geen
transitievergoeding als hij of zij ernstig
verwijtbaar heeft gehandeld. Een
voorbeeld daarvan is ontslag op
staande voet door fraude of diefstal.

Uw zonnepanelen zijn automatisch
meeverzekerd als u op uw woonhuisverzekering garantie tegen onderverzekering heeft. Op uw polisblad
leest u of dit zo is. Heeft u geen garantie
tegen onderverzekering? En wilt u de
zonnepanelen meeverzekeren?
Geef dit dan aan ons door.

Uw motorrijtuigenverzekering biedt
geen dekking voor vervangend vervoer
om verder te reizen na pech. Hiervoor
kunt u wel de extra dekking ‘Vervangend
vervoer en verblijf’ afsluiten op uw
reisverzekering. Daarmee heeft u in veel
gevallen recht op vergoeding als u uw
auto of motor of uw vakantieverblijf niet
meer kunt gebruiken.

Neem ook even contact met ons op als
u een huis huurt waarop u zelf zonnepanelen heeft aangelegd. Heeft de
verhuurder de installatie aangelegd?
Dan hoeft u deze niet mee te verzekeren.
Heeft u nog vragen? Neem dan
gerust contact op met ons team
Advies & Acceptatie. U bereikt hen
op telefoonnummer 0113 - 238 880
of bel uw ZLM-adviseur.

Meer informatie vindt u op
zlm.nl/reisverzekering. Ook vindt u daar
de voorwaarden. Daarin leest u in welke
gevallen u recht heeft op vergoeding.
Uiteraard mag u ons ook bellen. Het
telefoonnummer is 0113 - 238 880 of
bel uw ZLM-adviseur.
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U TEVREDEN?
WIJ TEVREDEN!

ZORGPLICHT
Als verzekeraar zien we het als onze plicht om u juist en
volledig te informeren. We wijzen u graag op actuele
ontwikkelingen op verzekeringsgebied.

Win een memoryspel
Basisschoolleerlingen die meedoen aan
het verkeersexamen krijgen een leerzaam
memoryspelletje. Het spel is uitgegeven door
Veilig Verkeer Nederland en wielerteam RoompotNederlandse Loterij. De renners spelen de hoofdrol
in het spel en laten op foto’s het goede en het
verkeerde voorbeeld zien. Kinderen worden zo
spelenderwijs bewuster van gedrag in het verkeer.
Wilt u ook kans maken op een exemplaar?
Stuur dan een e-mail naar marketing@zlm.nl.
We mogen 15 exemplaren weggeven.

Rechtsbijstandverzekering
Beste Koop Consumentenbond
De ZLM Rechtsbijstandverzekering is door de Consumentenbond
tot Beste Koop voor gezinnen gekwalificeerd. Dat houdt in dat uit
onderzoek is gebleken dat de prijs-kwaliteitverhouding goed is.
Dat is fijn om te horen!

In het ZLM Zomerboekje
vroegen wij om foto´s
door te sturen van
bijzondere verkeersborden.
Bedankt voor alle
inzendingen. De leukste
ziet u hier.
Ingestuurd door Annabeth de Visser

Ingestuurd door Liesbeth Stoute

Gezien in Kessel, België

Gezien in Dongen-Vaart, Nederland

Goed om te weten
Schadeformulier invullen met
tegenpartij
Schade aan uw auto door een
aanrijding. Vervelend! Vul
direct, samen met degene waar
u de aanrijding mee had, het
schadeformulier in. De voorkant
vult u samen in, dat is het bewijs
van het ongeluk. Let erop dat u
beiden alle gegevens goed invult.
Vul vervolgens de toedracht van de
aanrijding zo goed mogelijk in en
maak een duidelijke situatieschets.
Bent u het niet eens met wat de
andere persoon heeft ingevuld?
Geef dit dan duidelijk aan bij
‘Mijn opmerkingen’. En teken het
formulier dan niet. Dat voorkomt
onduidelijkheid en discussie
achteraf. De achterkant kunt u
later thuis invullen. Maar doe
dat wel nauwkeurig.
Bij een aanrijding in het buitenland
moet u soms een formulier in een
andere taal invullen. In heel Europa
zijn de schadeformulieren hetzelfde.
U kunt dus uw Nederlandse
schadeformulier ernaast leggen
zodat u goed begrijpt wat u invult.
Bekijk op zlm.nl/autoverzekering
onze informatieve video. Hierin
ziet u waar u op moet letten bij het
invullen van een schadeformulier.

Annabeth de Visser

Ingestuurd door Jan Bots

Ingestuurd door Ad van den Wijngaard

Gezien in Berlaar, België

Gezien in Engeland

Gezien in Estland

Rijbewijs verlengen voor
75-plussers
Als u 75 jaar of ouder bent, dan
moet u bij het aanvragen van een
rijbewijs een Gezondheidsverklaring
invullen en een medische keuring
ondergaan. De keuring is bedoeld
om ook ouderen veilig en
verantwoord aan het verkeer te
laten deelnemen. Aan de hand van
deze verklaring en keuring wordt
bepaald of u rijgeschikt bent.

Het is verstandig om op tijd te
beginnen met de aanvraag voor
het verlengen van het rijbewijs.
De procedure voor de medische
keuring kost namelijk veel tijd.
Wanneer het rijbewijs verloopt
tijdens de aanvraagprocedure,
dan mag u niet meer rijden tot
ontvangst van het nieuwe rijbewijs.
Dat kan natuurlijk heel lastig zijn.
De Gezondheidsverklaring en meer
informatie vindt u op cbr.nl.
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IN DE

SPOTLIGHT

Ricardo de Visser
Is trots op: zijn hobby ringrijden

In deze rubriek staat iedere keer iemand ‘in de spotlight’
met iets waar hij of zij trots op is. Een vervoermiddel,
een (vakantie)huis of hobby bijvoorbeeld. Heeft u een
bijzonder verhaal en wilt u dat aan ons vertellen?
Mail dan naar redactie@zlm.nl

Prachtig om samen tradities in
stand te houden
Als klein jongetje kon Ricardo niet wachten tot hij 12 jaar oud was. Want vanaf die leeftijd mocht hij eindelijk meedoen
met de ringrijwedstrijden op het dorp. Tot die tijd oefende hij in de tuin met zijn broers en neven en nichten op een
zelfgemaakte ringrijbaan.
Ricardo: ´Het ringrijden is echt heel
belangrijk binnen onze familie. Mijn
vader deed mee aan wedstrijden toen ik
nog heel jong was. Als klein ventje mocht
ik tijdens die wedstrijden het paard van
mijn vader verzorgen. Prachtig vond ik
dat. Na schooltijd en in vakanties oefende
ik met mijn broers en neven bij ons op
de boerderij. We spanden een touw en
hingen daar de ring in die ik voor mijn
verjaardag had gekregen. Opa maakte
voor ons een klein houten lansje waar
we mee konden steken. Met één van de
pony’s draafden we een hele middag op
en neer om te oefenen. Toen ik elf jaar
was heb ik een winter paardrijlessen
gevolgd en daarna was ik er klaar voor!´

Wat is ringrijden?
De meeste Zeeuwen zijn wel bekend met de sport ringrijden. Maar
voor wie zich er geen voorstelling van kan maken, leggen we de
spelregels graag uit:
• Een ringrijder zit op een ongezadeld paard.
• In de hand heeft de ringrijder een lans, waarmee hij/zij ringen steekt.
• De te steken ring heeft een doorsnede van 38 mm. Uiteindelijk kan de
doorsnede van de ring worden verkleind tot minimaal 10 mm.
• Bij officiële wedstrijden kan iedere deelnemer 30 ringen steken.

Versierde paarden
Een wedstrijd is een dag- en
avondvullende bezigheid. ’s Morgens
vroeg wordt het paard klaargemaakt en
versierd. Ricardo: ‘Vroeger deed ik dat
zelf, tegenwoordig doen mensen van de
vereniging dat voor me. Zij vlechten de
manen in met gekleurde wol. Zelf heb ik
een witte broek, witte schoenen en een
wit shirt aan. En natuurlijk de oranje sjerp
over de rechterschouder. Zoals het hoort.’

Suukerkommenpauze
Na een oefenrondje begint de wedstrijd:
wie steekt de meeste ringen aan zijn/
haar lans. Ricardo: ‘Het zijn altijd hele
gezellige dagen met mooie tradities.
Tussen de middag houden we een
Suukerkommenpauze: we drinken dan
brandewijn met suiker en kaasbolletjes
erin. En winnaars van de wedstrijd
worden na afloop altijd gejonast: met
een groep rijders gooien we ze drie
keer de lucht in. Na afloop ruimen we
gezamenlijk de boel op en dan is het tijd
voor het feest met de prijsuitreiking.
Sinds 2014 is Ricardo eigenaar van een
pizzeria in Oostkapelle. Veel tijd voor
paardrijden heeft hij sindsdien niet meer.
Ricardo: ‘Maar voor ringrijden maak
ik gewoon tijd. Met de Oostkapelse
Ringrijders Vereniging geven we elke
zomer demonstraties op campings
in de buurt. En ik doe mee met de
wedstrijden op het dorp. Ik geniet
enorm op die dagen. Ik zie het als een
dagje ontspanning, de prestatie is
ondergeschikt. Met het paard waar ik
vroeger op reed was ik erg vertrouwd.
Ik kon bij wijze van spreken achterstevoren

nog ringsteken. Ik rijd nu op een jong
paard, dat het allemaal nogal spannend
vindt. Niet elke ring gaat dus aan de lans
maar het plezier is er niet minder om.’

‘ Ik zie het als een dagje
ontspanning, de prestatie
is ondergeschikt’
Sjezenrijden
Ricardo heeft zijn vriendin ook kunnen
betrekken in zijn hobby. Samen doen
ze tijdens de Folkloristische dagen
in Middelburg mee aan sjezenrijden:
ringrijden met een kar, de sjees. De man
stuurt het paard aan, de vrouw steekt de
ringen. Beiden dragen ze klederdracht.
Ricardo vertelt: ‘Daar is ook een groot
deel van de familie bij betrokken.
Mijn ouders zorgen ervoor dat de sjees
en de kleding er goed uitzien. Mijn nicht
regelt de bloemen voor de versiering
en van mijn opa en oma mogen we de
Zeeuwse sieraden lenen. Prachtig om dat
zo samen te doen en tradities in stand te
houden.’
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PREVENTIE

‘Laad mobiele apparaten
niet ‘s nachts op en
zeker niet in bed’

10 tips om kans op
woningbrand te verkleinen
Wist u dat stoken en koken de
meest voorkomende brandoorzaken
zijn in Nederland? Ook elektrische
apparaten zorgen vaak voor brand.
Brand brengt niet alleen materiële
schade maar heeft ook grote
emotionele gevolgen. Ook al bent u
goed verzekerd, wij helpen u liever
de kans op brand te verkleinen. De
onderstaande tips helpen u daarbij.

• Loop niet weg tijdens het koken. Of
zet een kookwekker zodat u herinnerd
wordt dat er iets op het vuur of in de
oven staat.
• Sluit zware apparaten zoals een
wasmachine of droger niet aan op een
verlengsnoer.
• Houd uw huis schoon van stof, vuil en
vet. Zo kan een brand zich minder snel
verspreiden.
• Voorkom overbelasting. Sluit niet te veel
apparaten aan op een stekkerdoos. Of
gebruik een stekkerdoos met hetzelfde
wattage als de groep in de meterkast
(3680 Watt).
• Gebruik de meterkast niet als
opslagplaats. Bij brand of andere
noodgevallen moet de kast goed
bereikbaar zijn.
• Houd de tussendeuren in uw huis dicht.
Op deze manier kan een brand zich
minder snel verspreiden.

• Maak de filter van de wasdroger na
iedere droogbeurt schoon.
• Hang voldoende rook- en of
hittemelders op. Hiermee wordt u op
tijd gewaarschuwd voor brand. Test de
melders regelmatig. En kies hier een
vast moment voor, bijvoorbeeld op de
1e maandag van de maand.
• Laad mobiele apparaten niet ’s nachts
op en zeker niet op brandgevoelige
plaatsen, zoals op bed of de bank.
Haal de lader uit het stopcontact
zodra uw apparaat is opgeladen.
• Zet apparaten volledig uit en niet op
stand-by.
En tot slot: zorg voor een vluchtplan.
Als het kan, met meerdere vluchtroutes.
Oefen de ontruiming een keer met alle
huisgenoten. Kijk voor meer preventietips
op zlm.nl/brand. Daar ziet u ook onze
leerzame video over het verkleinen van
de kans op woningbrand.

Koolmonoxide
Er is veel aandacht voor het
voorkomen van brand in huis. Maar
het voorkomen van ongelukken door
vrijgekomen koolmonoxide verdient
die aandacht zeker ook.
Koolmonoxide is een kleurloos,
smaakloos, reukloos en giftig gas.
En een echte sluipmoordenaar.
Het kan vrijkomen door geisers en
cv-ketels. Daarom is het belangrijk dat
deze deskundig worden geïnstalleerd,
onderhouden en gecontroleerd.
Ook is het belangrijk om uw
schoorsteen regelmatig te (laten)
vegen.
Heeft u of een huisgenoot last
van de volgende symptomen:
hoofdpijn, misselijkheid, overgeven,
slaperigheid, een versnelde hartslag
en vermoeidheid? Wees dan alert,
het kunnen aanwijzingen zijn voor
koolmonoxidevergiftiging. Met een
melder wordt u op tijd gewaarschuwd
en voorkomt u vergiftiging.

Is uw auto winterklaar?
Winterklaar maken. Dat doet u misschien met uw tuin. Maar het is ook
verstandig om dat met uw auto te doen. Door de lage temperaturen, gladheid
en pekel zijn de omstandigheden in de winter voor auto’s een stuk zwaarder.
Met winterbanden heeft u een betere
grip op het koude wegdek. Zorg dat u
ze op tijd onder uw auto laat zetten.
Zorg dat ook uw accu winterklaar is.
U kunt deze laten testen bij uw garage.
En zijn uw autodeuren wel eens
vastgevroren? Smeer dan nu al de rubbers
in met siliconengel of vaseline.
Vul de ruitensproeiervloeistof bij met
een antivriesvariant en leg winterspullen
zoals een ijskrabber en ruitontdooier in
de auto.
Wees ook voorbereid op een onverwachts
oponthoud onderweg. Bijvoorbeeld
een lange file of pech. In de winter is
het verstandig om dan naast wat eten,
drinken en een EHBO-doos ook een
deken bij u te hebben.
Wilt u meer weten over het winterklaar
maken van uw auto? Kijk dan op
zlm.nl/winter.
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U MAG HET ZEGGEN

GOED PUNT!

Meneer Van Waarden vond dat een
logisch verhaal. Hij had schade aan zijn
televisie en diende die schade in bij ZLM.
Wat hij niet logisch vond, was dat er niet
werd gerekend met de nieuwwaarde
van zijn televisie op het moment van zijn
aankoop. Meneer kocht de televisie 11
jaar geleden voor ruim € 3.000,-. Hij had
verwacht dat de vergoeding op basis van
dat bedrag zou zijn. Dat dat niet zo was,
viel hem erg tegen. Daarom schreef hij
een klachtenbrief.
Klachtencoördinator Ema Nieuwenhuyze
behandelde de klacht. Ze vertelt: ‘Ik neem
dan uitgebreid de documenten door en
vervolgens bel ik de klant op. Dan spreek
je elkaar, dat is toch anders dan alleen
maar brieven over en weer sturen.’

Lager bedrag
De nieuwwaarde is het bedrag waar nu
een nieuwe televisie van dezelfde soort

en kwaliteit voor gekocht kan worden.
En niet het bedrag waardoor de televisie
indertijd is gekocht. Het apparaat dat
deze klant 11 jaar geleden gekocht
heeft, is niet meer te koop. We hebben
onderzoek gedaan naar een goed
alternatief. Een vergelijkbare televisie
kost zo’n € 650,-. Dit is de nieuwwaarde.
Dat is dus behoorlijk lager dan de
aanschafwaarde van € 3.000,- waarvoor
de televisie is gekocht.

De nieuwwaarde is
het bedrag waar nu
een nieuwe televisie
van dezelfde soort en
kwaliteit voor gekocht
kan worden.

,
0
5
€6

Bij onherstelbare schade aan de inboedel, stellen we de
schadevergoeding meestal vast op basis van de dagwaarde. Bij
het vaststellen daarvan wordt er rekening mee gehouden dat
de meeste spullen na verloop van tijd minder waard worden.
Bijvoorbeeld door veroudering of slijtage. Die afschrijving wordt
afgetrokken van de nieuwwaarde. Het bedrag dat daaruit
ontstaat is de dagwaarde.

Freek
€3.000
,-

Waarom gaan jullie bij
het uitkeren van schade
aan inboedel niet uit van
de aanschafwaarde?

Wilt u reageren of
heeft u zelf een situatie
meegemaakt waarover u
wilt vertellen in ‘U mag
het zeggen’? Mail dan
naar redactie@zlm.nl

Ema: ‘Ik snap dat dat tegenvalt voor de
klant. Een sieraad of schilderij kan in de
loop van de tijd duurder worden. Bij
elektronica is dat meestal niet het geval.’

Restwaarde
Deze oudere televisie heeft volgens ons
nog wel een bepaalde restwaarde. Deze
bedraagt 20% van de nieuwwaarde.
Meneer Van Waarden ontving een
vergoeding van € 130,-.

ambassadeur van
Aidsfonds
Freek Bartels heeft het druk. Dankzij
het succes van de revue Showponies
reist de in Tilburg geboren en
getogen artiest al maandenlang
door het land. Van Winschoten
tot Terneuzen, van Emmen tot
IJmuiden. Als op 22 december voor
de laatste keer het doek valt, heeft
hij met zijn collega’s een kleine 200
voorstellingen gespeeld. ‘Het is een
ongekend succes’, vertelt de net
32 jaar geworden zanger, danser,
acteur, presentator oftewel artistieke
duizendpoot enthousiast. ‘Dit heb ik
in mijn tienjarige carrière nog niet
meegemaakt.’
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1. Freek Bartels
2. Revue Showponies
3. Er zijn goede medicijnen
4. In Kenia met het

4

Heftige tijd
Tussen de bedrijven door zet Bartels
zich onder meer in voor Aidsfonds.
Hij is sinds 2015 ambassadeur,
samen met Angela Groothuizen en
Nicolette Kluijver. ‘Ik heb de uitbraak
van de aidsepidemie niet bewust
meegemaakt want daar ben ik te jong
voor. Pas toen ik vijf jaar geleden een
rol speelde in de musical The Normal
Heart besefte ik wat een vreselijke tijd
dat geweest moet zijn. Vooral voor
homoseksuele mannen. The Normal
Heart gaat over een groep mannen in
New York, aan het begin van de jaren
tachtig.’

3

In het rijke Westen hoeven mensen
die hiv-positief zijn niet meer te
sterven aan de ziekte. Er zijn goede
medicijnen. Maar in armere landen
houden hiv en aids nog enorm huis.
Met name in Afrika. ‘Ik ben met
Aidsfonds naar Kenia geweest om
te kijken hoe daar met de ziekte
wordt omgegaan en wat Aidsfonds
daar doet’, zegt Bartels. ‘Het was
indrukwekkend en emotioneel.’ Het
gaat er niet alleen om de strijd tegen
aids maar ook om een strijd tegen
corruptie en voor acceptatie van
homoseksualiteit.

Aidsfonds

Ik geef de 500 euro aan:

Aidsfonds
ZLM doneert namens een bekende
Zeeuw of Brabander een bedrag van
500 euro aan een goed doel. Freek
Bartels schenkt zijn ZLM-euro’s aan
Aidsfonds. Kijk voor meer informatie
op Aidsfonds.nl

Onvermoeibaar
Naast zijn ambassadeurschap zit
Freek natuurlijk vol plannen. Hij
zou bijvoorbeeld graag eens in het
buitenland spelen. In Londen, Wenen
of Duitsland. Maar een planning
maken kun je in zijn beroep amper. Je
weet nooit wat er op je pad komt. ‘Je
moet de juiste mensen op het juiste
moment treffen’, weet hij. ‘En je moet
het geluk hebben dat er een bepaalde
productie wordt opgestart. Voorlopig
gaat het goed. Zo goed dat spelen in
het buitenland nog geen echte optie
is. Al spookt het wel soms door m’n
hoofd. Voorop staat dat ik mezelf blijf
ontwikkelen. Zo breed mogelijk.’
1
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In Gent kom je ogen tekort

ZLM.UIT

Je wilt een dagje naar Gent. Wanneer zou je dat het beste kunnen doen?
Het antwoord is simpel: dat kan altijd. Zomer en winter, dag en nacht, alle
dagen van de week. Gent is één van de mooiste steden van Europa en er is
altijd wat te doen.

SINT-NIKLAASKERK
Deze kerk aan de Korenmarkt heeft
een toren van 76 meter hoog.

DE GRAS- EN KORENLEI
Langs deze kades staan de oude gildehuizen
met markante trapgevels.

TERRAS
In Gent zijn volop gezellige
restaurants en cafés.

GENTSE WINTERFEESTEN
Of je nu op zoek bent naar adrenaline,
ontspanning, ambachtelijke lekkernijen of
kerstkleding, iedereen wordt op zijn wenken
bediend! Van vrijdag 7 december 2018 tot
en met zondag 6 januari 2019 zijn de Gentse
Winterfeesten.

SINT-BAAFSKATHEDRAAL
Ontdek een indrukwekkend
aantal kunstschatten in de
Sint-Baafskathedraal.

Je raakt hier niet
snel uitgekeken.

Gent heeft 57 kerken, meer dan 600
restaurants en nog veel meer cafés,
9800 gebouwen op de erfgoedlijst,
twee abdijen en drie begijnhoven,
vele tientallen musea én allerlei
evenementen. Er zijn reisbureaus die
trips van vier, zelfs vijf dagen naar Gent
organiseren. Zoveel valt er te zien en
te beleven. Omdat wij maar een dagje
gaan, blijven we in het centrum van
de stad. We gaan onder meer naar de
sfeervolle markt, bekijken de omliggende
gebouwen, bezoeken één van de kleinste
musea en dan is er nog tijd om even
lekker te shoppen. En natuurlijk zorgen
we goed voor de inwendige mens.
Dat is niet moeilijk want Gentenaars
zijn Bourgondiërs.

Stevige schoenen voor de kasseien
Al overtuigd om te gaan? Zorg ervoor dat
u stevige schoenen aantrekt. De Gentse
binnenstad is namelijk gestoffeerd met
duizenden, tienduizenden of misschien
wel miljoenen kasseien, zoals ze
kinderkopjes in Vlaanderen noemen.
En plan de route naar de binnenstad als
je met de auto gaat, want die is moeilijk
te bereiken. Wij parkeerden onze auto in
de parkeergarage onder de Vrijdagmarkt.
Die ligt vlakbij het centrum en is omringd
door cafés. Starten met een kopje koffie
na een lange rit is geen gek idee.
Overigens doet de Vrijdagmarkt zijn
naam eer aan. Het is er elke vrijdag
markt.
Op die Vrijdagmarkt zie je al waar
je naartoe moet. Amper 200 meter
verderop schreeuwen de drie hoogste
torens van de stad om aandacht. Het
zijn de torens van de Sint-Niklaaskerk,
het Belfort en de Sint-Baafskathedraal.
Rond die gebouwen verzamelen zich
tussen 7 december en 6 januari zo’n

140 kraampjes en chaletjes voor de
kerstmarkt. Bij vele kun je iets lekkers
eten of drinken. Denk bijvoorbeeld aan
plaatselijke biertjes als Gentse Strop,
Gentse Tripel, Stropken, Crabbelaer
of het kruidige Gruut. Straks, na onze
sightseeing, ploffen we neer bij dat
ene tentje met die heerlijke specialiteit:
Gentse waterzooi. Een soep van kip of
vis, groenten, room en aardappelen.
Lekker met knapperig brood.

Een van de beroemdste schilderijen
ter wereld
Maar eerst lopen we in de richting van
de Sint-Baafskathedraal. Daar bevindt
zich een piepklein museum met slechts
één schilderij. Maar wat voor één.
Het is het Lam Gods, in 1432 voltooid
door Jan van Eyck. Het is een van de
beroemdste schilderijen ter wereld.
Het Lam Gods heeft zijn faam te danken
aan zijn omvang (achttien panelen), de
prachtige compositie, de schitterende
kleuren en de perfecte weergave van de
werkelijkheid. Een botanicus ontdekte
honderden verschillende planten op het
schilderij! Eigenlijk is het schilderij niet
compleet. In 1934 werden twee panelen
gestolen en een daarvan is nog steeds
niet terecht. Het schilderij is toch in zijn
geheel te zien, dankzij een nagemaakt
onderdeel.
Speciaalzaakjes
Via een slingertje door kleine straatjes
keert u terug richting Sint Baafsplein
voor de Gentse waterzooi. Wie hierna
wil gaan winkelen, kan alle kanten op.
Er zijn straten vol met ketenwinkels,
straten met winkels van het luxere soort
en straten met allerlei speciaalzaakjes.
Daar is het heerlijk rondkijken. Als
u een omtrekkende beweging rond
het centrum maakt, komt u van alles

Actie
Bij het Gravensteen krijgt u op
vertoon van dit artikel € 2,50
korting op de entreeprijs van € 10,Geldig voor maximaal 2 personen.
Jongeren tot 19 jaar betalen geen
entreekosten. Deze actie is geldig
tot 17 februari 2019 en niet geldig
in combinatie met andere acties.
Meer informatie over Gravensteen
vindt u op: www.gravensteengent.be

tegen. Wie niet van winkelen houdt,
kan doorlopen naar het Gravensteen.
Het is een immense Middeleeuwse
burcht waarvan er wereldwijd nog
maar weinig zijn. Het poortgebouw,
de walmuur, de donjon, de grafelijke
residentie en de paardenstallen, u
kunt ze allemaal bezoeken. Onderweg
komt u de wapenzaal en het kabinet
van de beul tegen met de talrijke
gerechtsvoorwerpen en marteltuigen.
Niet voor tere zieltjes. En met de
audiotour van Wouter Deprez, een
van Vlaanderens bekendste cabaretiers,
krijgt u een ludieke kijk op de
geschiedenis van deze burcht.
U kunt Gent voor het donker verlaten,
maar het is verstandig om nog even
te wachten. De stad is in de winter
namelijk verlicht met ontelbaar veel
lampjes. Echt een lust voor het oog.
Misschien is het een idee om in een
ander jaargetijde nog eens terug te
komen. In de zomer bijvoorbeeld.
Tijdens de wereldberoemde Gentse
Feesten. Wedden dat Gent er dan
heel anders uitziet?

VERZEK
ERINGS
WERELD
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VERZEKERINGSWERELD

Stichting Incident
Management
Nederland

• Jaarlijks zijn er ruim 135.000
meldingen van incidenten met
personenvoertuigen.
• 55.000 meldingen daarvan zijn
ongelukken.
• De gemiddelde aanrijdtijd van
een berger is 13 minuten en 14
seconden.
• Stichting IMN werkt samen
met 64 gekwalificeerde
bergingsbedrijven.

Samenwerking tussen alarmcentrales zorgt voor snelle berging van voertuigen
Oscar Monshouwer, directeur
Verzekeringszaken bij ZLM, zit in het
dagelijks bestuur van de Stichting
Incident Management Nederland
(Stichting IMN). Hij vertelt: ‘Samen met
vijf andere Nederlandse alarmcentrales
is ZLM aangesloten bij de Stichting.
Incident Management is erop gericht om
snelwegen zo snel mogelijk vrij te maken
nadat een incident is gebeurd. Zo heeft
de rest van het verkeer zo min mogelijk
last van vertraging.’

Landelijk Centraal Meldpunt
Incidenten zijn botsingen, gevaarlijk
staande pechauto’s of achtergelaten
auto’s. Meldingen daarvan komen
binnen bij meldkamers van de politie,
de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat
en bij de verschillende alarmcentrales.
Daar wordt gekeken welke hulpdiensten
nodig zijn en of wegen afgesloten
moeten worden. Het inschakelen van
een bergingsbedrijf om het voertuig
te verplaatsen wordt in opdracht van
Stichting IMN uitgevoerd door het
Landelijk Centraal Meldpunt (LCM).

Wie weleens een aanrijding op de snelweg heeft

is een samenwerkingsverband
van alarmcentrales die de

220 werkgebieden
De IM-wegen in Nederland zijn
ingedeeld in 220 werkgebieden.
In elk van deze gebieden is één
bergingsbedrijf aangewezen om op te
treden als berger voor ongelukken met
personenvoertuigen. Het aanwijzen van
die bergingsbedrijven verloopt via een
openbare aanbesteding. Bergers kunnen
zich hiervoor aanmelden. Toekenning
gebeurt op basis van prijs en snelheid
die bergers toezeggen.

meegemaakt, weet dat er direct actie wordt
ondernomen. Hulpverleners arriveren om slachtoffers
bij te staan, bergers komen aangesneld om het voertuig

berging van personenvoertuigen

te verplaatsen en de signaleringsborden gaan aan om

organiseert.

andere weggebruikers te waarschuwen. Hoe werkt
dat eigenlijk en hoe komt het dat na één telefoontje
meerdere partijen direct actie ondernemen?

Oscar Monshouwer,
directeur Verzekeringszaken bij ZLM

Snel handelen
Uiteraard is het belangrijk dat berging
snel gebeurt. Oscar Monshouwer: ‘Door

deze werkwijze lukt dat ook. Door
de samenwerking ontstaat er geen
vertraging in de communicatie. Dit
betekent praktisch gezien ook dat het
niet nodig is om eerst te onderzoeken
bij welke verzekeraar de betrokken
voertuigen verzekerd zijn. Het Meldpunt
kan onmiddellijk de berger uit het
werkgebied inschakelen. Omdat daar
afspraken mee gemaakt zijn door de
samenwerkende alarmcentrales. Ook
als er meerdere voertuigen betrokken
zijn bij het incident, wordt er maar één
bergingsbedrijf ingeschakeld. Dat maakt
de coördinatie natuurlijk makkelijker.’

Unieke constructie
Deze constructie is uniek in de wereld.
Berging van voertuigen verloopt in
Nederland extreem snel ten opzichte
van het buitenland. Oscar Monshouwer:
‘Daarmee leveren we een belangrijke
bijdrage aan het beperken van fileleed.
Files geven naast ergernis en ongemak
ook economische nadelen. Als verzekeraar
dragen we graag ons steentje bij
door deelname in Stichting Incident
Management Nederland.’
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DE DAG VAN...

Het kan zomaar voorkomen
dat Jeffrey tijdens werktijd het
gebouw uit rent en op z’n fiets
springt. Hij is namelijk vrijwilliger
bij de brandweer en als hij
opgeroepen wordt gaat hij zo
snel mogelijk naar de kazerne.
Ook tijdens werktijd, dat is zo
afgesproken.
Jeffrey: ‘Toen ik twee jaar geleden bij
ZLM kwam werken, heb ik gevraagd of
ik tijdens mijn werk ook oproepbaar
mocht zijn voor de brandweer. Daarom
heb ik dag en nacht mijn pieper bij me.
Tijdens werktijd kan ik opgeroepen
worden voor de kazerne in Goes. Als
ik thuis ben voor die in Middelburg.
Er komen zo’n 100 meldingen per jaar
binnen. Het loopt heel erg uiteen
waarvoor we opgeroepen worden.
Uiteraard voor branden. Maar ook
voor beknelling bij bijvoorbeeld een
auto- of bedrijfsongeluk. Dat noemen
we technische hulpverlening. De
brandweer is er voor het redden van
mens en dier. Het klassieke voorbeeld
van een kat in een boom maar ook
een paard in een sloot komt voor.
En laatst moesten we een zwaarlijvige
man uit zijn huis tillen omdat hij naar
het ziekenhuis moest. We hebben
hem met acht man in een flexibele
brancard de trap afgedragen.’

‘Ik vervul een
maatschappelijke taak.
Dat vind ik ook belangrijk.’

zodat nieuwe ICT-opleveringen de
verschillende fases goed doorlopen.
Vorig jaar is onze nieuwe website
bijvoorbeeld online gegaan. We testen
dan tijdens het hele proces of we
overal aan hebben gedacht en of
alles goed werkt.’

2

3

1. Vrijwilliger bij de
brandweer

Release-/testcoördinator
Bij ZLM is Jeffrey release-/testcoördinator. Jeffrey: ‘De afdeling waar
ik werk heet Informatiemanagement.
In twee teams doen we alle ICTwerkzaamheden. Eén van de teams
werkt voornamelijk aan grote ICTprojecten. Het andere team houdt
zich meer bezig met de dagelijkse
ICT- werkzaamheden. Als testcoördinator coördineer ik het testen
van de software en bijvoorbeeld
de website en MijnZLM. Alles moet
kloppen en voldoen aan de eisen die
we stellen. Als releasecoördinator
maak ik planningen en draaiboeken

Jeffrey Schuurbiers

‘Ook tijdens mijn werk bij
ZLM ben ik oproepbaar
voor de brandweer.’
1

2. Jeffrey zijn grote trots:
z´n Harley
3. Op de fiets naar het werk
4. Aan het werk

4

Toeren op de Harley
Jeffrey komt bijna elke dag op
de racefiets naar zijn werk. Zo’n
veertig minuten doet hij over de rit
Middelburg-Goes. Op donderdag
moet hij op een andere manier aan
zijn lichaamsbeweging komen. In
de ochtend werkt hij thuis en ’s
middags zorgt hij voor zijn dochtertje
van één. Jeffrey: ‘Ik heb een mooie
balans gevonden zo. Ik heb een brede
interesse. En doe naast mijn werk
graag ook andere dingen. Motorrijden
bijvoorbeeld, heerlijk om een beetje
te toeren op mijn Harley. Het is een
bijzonder exemplaar, een Night Rod
Special. Ik ben er erg zuinig op. Het
liefst rijd ik met mooi weer, ook omdat
ik dan na afloop niet zoveel hoef te
poetsen. Ik kan er echt van balen als
hij onder de modder- of regenspetters
zit.’
Vrijwilligerswerk
‘Met mijn vrijwilligerswerk bij
de brandweer vervul ik een
maatschappelijke taak, dat vind ik
ook belangrijk. Eén keer per week
oefenen we bij één van de kazernes
in Middelburg. En het komt natuurlijk
regelmatig voor dat ik opgepiept
wordt, ook in de nacht. Mijn kleding
ligt dan ook altijd klaar om er zo in
te stappen en in de kleedkamer bij
de kazerne hangen mijn pak, helm,
handschoenen en laarzen klaar. Ik vind
het mooi dat ik overdag op mijn werk
ook die taak kan vervullen als dat
nodig is. We hebben er natuurlijk wel
afspraken over gemaakt. Als ik op dat
moment net onmisbaar ben op mijn
werk dan blijf ik, maar anders mag ik
gaan. Goed geregeld!’
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Jan Meuwissen uit Maasbracht

WERK IN UITVOERING

wordt door ZLM en heel veel
andere instanties regelmatig
ingehuurd om de oorzaak van een
verkeersongeluk te onderzoeken.
De verkeersongevallendeskundige

Verkeersongevallen analyse
De zoektocht naar de oorzaak van een verkeersongeluk

uit Maasbracht is een autoriteit op

‘Een verkeersongeluk is
soms een ingewikkelde
puzzel’

Het valt niet altijd mee om uit te

het gebied van ongevallenanalyse.

Botsproeven
Daarbij gaat het om vier zaken:
onderzoek, reconstructie, analyse en
advies. Op het gebied van onderzoek
heeft Meuwissen veel te bieden. Ook
omdat hij samenwerkt met andere
experts. Zelf is hij gespecialiseerd in
de zogenaamde technische analyse.
Dat komt door zijn jarenlange
ervaring (MVOA bestaat sinds 2002).
Hij organiseerde bijvoorbeeld zelf
botsproeven, om te leren wat de gevolgen
zijn van bepaalde botsingen. Niet alleen
tussen auto’s, maar bijvoorbeeld ook
tussen auto’s en scooters.

maken wie de aansprakelijke is van
een ongeluk of hoe een ongeluk kon
gebeuren. Zelfs na lang puzzelen
zijn experts soms nog niet zeker van
hun zaak. Ze roepen dan de hulp in
van superexperts, mensen die over
technieken en kennis beschikken om
de waarheid alsnog te achterhalen.
Zo iemand is Jan Meuwissen, van
het bedrijf Meuwissen Verkeers

Meuwissen werkt door heel Nederland.
Soms gaat hij op pad om getuigen te
horen. Het liefst op de plaats van het
ongeluk. Ook bekijkt hij de locatie
van het ongeluk of doet hij technisch
onderzoek aan een voertuig. Het
onderzoek werkt hij uit op kantoor.
Zo heeft hij een simulatieprogramma
op de computer, dat mogelijkheden
aangeeft of zaken uitsluit.

Ongevallen Analyse (MVOA).

Meuwissen heeft verschillende opdrachtgevers: verzekeraars, onderzoeksbureaus,
letselschadespecialisten, uitkeringsinstanties, politie, de rechterlijke
macht en de advocatuur. ZLM schakelt
Meuwissen regelmatig in. ‘Het gaat dan
vaak over ingewikkelde ongelukken,
waarbij ik moet kijken naar de oorzaak.
Bij dodelijke ongelukken of ongelukken
met zwaar lichamelijk letsel bijvoorbeeld,
of bij hoge materiële schade’, aldus de
verkeersongevallendeskundige.

Het storingsgeheugen van auto’s
Een collega is gespecialiseerd in het
uitlezen van het storingsgeheugen van
auto’s en van de EDR, de zogenaamde
‘black box’. Die registreert wanneer
het voertuig iets onverwachts doet.
Dat begint vanaf enkele seconden
voor het ongeluk tot en met enkele
seconden na het ongeluk. Nog niet alle
auto’s beschikken over zo’n apparaat,
maar ze zijn binnen enkele jaren in
Europa verplicht. Er is ook een collega
gespecialiseerd in spurfix, een folie
waarmee sporen op het voertuig worden
afgenomen. Die collega analyseert die
sporen onder een microscoop.

Hij ontdekt bijvoorbeeld lak van een
ander voertuig, of betonrestjes.

Kennis brengt je verder
De wereld van de verkeersongevallenanalyse is heel dynamisch. ‘De wetten
van de botsmechanica zijn hetzelfde
gebleven, maar de voertuigen
ontwikkelen zich razendsnel en voor
onderzoekstechnieken geldt hetzelfde’,
weet Meuwissen. ‘Wij volgen alles’, stelt
hij. ‘We volgen opleidingen en trainingen
en gaan naar congressen. Binnenkort
ga ik bijvoorbeeld naar Duitsland
om de laatste ontwikkelingen in het
simulatieprogramma te volgen.’
Dat is nog niet alles. Meuwissen vindt
ook de kennis van de wet belangrijk.
Daarom volgde hij aan de universiteit
van Leiden een postacademische
opleiding voor gerechtsdeskundige.
Omdat hij het diploma heeft, huren
de onderzoeksrechter of advocaten
hem regelmatig in. Dan wordt hem
bijvoorbeeld gevraagd om een procesverbaal van de verkeerspolitie te toetsen
en/of aanvullend onderzoek te doen.
Jan Meuwissen heeft met MVOA in de
loop der jaren een uitstekende naam
opgebouwd. Bijna alle verzekeraars zijn
klant bij hem. Maar dat wil niet zeggen
dat zijn analyses of adviezen altijd
worden overgenomen. De opdrachtgever
neemt de beslissing altijd zelf. Soms valt
die ondanks gedegen, nauwkeurig en
uitgebreid onderzoek anders uit. Daar
zijn dan altijd goede redenen voor.
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ZLM is ook actief op Facebook, Twitter en Instagram.
Volgt u ons al? We plaatsen regelmatig leuke
aanbiedingen en nieuwtjes zoals hieronder.

ZLM SOCIAL

ZLM Verzekeringen

14 september .

Vogelpoep op je auto? Voorkom lakschade en verwijder deze zo snel
mogelijk.

1e prijs
2e prijs
3e prijs

PUZZEL MEE EN MAAK
KANS OP LEUKE PRIJZEN

Hoe maak je jongeren tussen de 15 en 17 jaar bewust van hun rol in het
verkeer? In de praktijk! Daarom kruipen in de maand september en oktober
+/- 2.000 middelbare scholieren tijdens Junior Trials zelf achter het stuur:
https://www.zlm.nl/juniortrials

Vogels hebben er
lak aan!

Familie Van Ginneken		
De heer A.A. Verhappen
Mevrouw C. Wisse		

Heerle
Gemert
Vlissingen

2e PRIJS

1e PRIJS

4 tickets
voor de
Efteling

Nespresso
Krups CitiZ

Stuur een e-mail met de oplossing onder
vermelding van uw naam en adres naar
breinbreker@zlm.nl of ga naar
zlm.nl/breinbreker

ZLM Verzekeringen

6 september .

PRIJSWINNAARS maart 2018

BREINBREKER

Geen internet? Stuur dan een kaartje
met het goede antwoord naar:
ZLM Verzekeringen
Postbus 70
4460 BA Goes
onder vermelding van Breinbreker en
uw naam en adres. Stuur uw oplossing
in vóór 28 februari 2019.

3e PRIJS
Philips
Wakeup light

De winnaars ontvangen persoonlijk
bericht. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd. De prijzen zijn
niet inwisselbaar voor geld of andere
Breng de letters uit de genummerde
vakjes
over
naar
de 5gelijkgenummerde
vakjes
van de10
oplossingsbalk.
artikelen.
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ONZE ADVISEURS IN ZEELAND
Don Risicobeheer
Stationsstraat 2-4, 4331 JB Middelburg
0118 - 615 151
info@donrisicobeheer.nl
donrisicobeheer.nl

Bijdevaate Verzekeringen
Grachtweg 23, 4301 KJ Zierikzee
0111 - 453 100
verzekeringen@bijdevaate.nl
bijdevaate.nl

Overbeeke
Oudelandsestraat 9, 4691 BJ THOLEN
088 - 730 77 50
info@overbeeke.nl
overbeeke.nl

Boidin verzekeringen
Europaplein 18, 4561 KT Hulst
0114 - 312 220
info@boidin.nl
boidin.nl

Boidin Assurantiën
Axelsestraat 76, 4537 AM Terneuzen
0115 - 614 982
terneuzen@boidin.nl
boidin.nl

Assurantiekantoor Boidin & Vinke
Markt 14, 4501 CK Oostburg
0117 - 452 355
info@boidinvinke.nl
boidin.nl
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Tim Schonck
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Frits Joosse
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Frank Huibregtse
Regio Zeeland
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Verbrugge Assurantiën
Gangboord 2,
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0162 - 512 924
info@verbrugge.com
verbrugge.com
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Maak kans op kaarten voor de Wooning Zesdaagse van Rotterdam
Eén van de eerste grote sportevenementen van het jaar is de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Van 3 tot en met
8 januari 2019 komen in Rotterdam Ahoy de beste baanrenners ter wereld samen. Zes dagen felle wielerstrijd in de
koppelkoers, achter de derny en op de sprint. Absolute topsport in een gezellige ambiance.
Kijk op zlm.nl/zesdaagse hoe u kans maakt op gratis toegangskaarten voor vrijdag 4 januari. Op die datum maken
enkele renners van het Roompot-Charles Cycling team hun opwachting voor één van de onderdelen van de Zesdaagse.
Omdat ZLM sponsor is van het team, kunt u daar exclusief bij zijn!

