Terug bij af of door
naar start?
De letselschadebranche is voortdurend onderwerp van gesprek. Zowel binnen onze branche als daarbuiten wordt erover
geschreven, gediscussieerd of er wordt al dan niet terechte kritiek op gegeven. Iets wat Sedgwick door de diversiteit aan
lokale en internationale opdrachtgevers in de volle breedte tegenkomt. Zij zien ook tal van maatschappelijke en sociale
ontwikkelingen voorbijkomen.
les is ook dat wij langer door moeten of mogen werken. De
begrenzing van de AOW-leeftijd is ook nog niet in zicht. Voltijds of gedeeltelijk doorwerken na de pensioengerechtigde
leeftijd is geen bijzondere verrassing meer.”
De Haan: “Een ander aspect dat wij zien, is de verdergaande
flexibilisering van de arbeidsmarkt met de nodige arbeidsrechtelijke en sociale gevolgen. De toename van het aantal
zzp’ers lijkt nog niet te zijn gestopt. Er zijn momenteel inmiddels ruim 1.3 miljoen zzp’ers en de stijging zet volgens de
grafieken van het CBS nog door. Zzp’ers geven nog meer
flexibiliteit op de arbeidsmarkt, maar dit heeft ook een keerzijde. Het heeft consequenties voor arbeidsverhoudingen,
inkomens, pensioenen en sociale (on)zekerheid.
Voor zzp’ers geldt dat meer dan 85% geen eigen voorzieningen heeft getroffen voor het moment dat ze door omstandigheden niet meer in staat zijn om werkzaamheden uit te
voeren. Naast het feit dat ‘ZZP’ vaak staat voor Zelfstandige
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aldaar bekende beroepsziekte “karoshi”, wat staat voor het
‘zich letterlijk doodwerken’, een halt toe te roepen.
De Haan: “Beroepsziekten vergen een bijzondere vorm van
onderzoek. Het feit dat een ziekte bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCB) wordt gemeld, geeft vaak
onvoldoende basis om aspecten als aansprakelijkheid, verjaring en causaliteit vast te stellen. Bedrijfsartsen moeten aan
de hand van een zes-stappenplan (zie de site van beroeps-
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De Zelfstandige Zonder Plan

In het licht van vorenstaande is snelheid in de schaderegeling al langere tijd een onderwerp van discussie. Gesteld
wordt dat er onvoldoende snelheid is door het gebrek aan
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waar men geen tijd voor heeft, voor vrijmaakt of waar men
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lossingen versterkt zouden worden. Van den Bedem vraagt
zich af of dat ook zo is. Hoewel in de meerderheid van zaken

Wat is de aanpak van Sedgwick in dergelijke situaties? “Een
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De Haan vult aan dat normering van het proces met sanctiemogelijkheden een goede optie zou kunnen zijn om de dialoog tussen partijen en het noodzakelijke tempo in dossiers
verder te verbeteren. Partijen dienen zich aan het proces te
houden en als alle stappen genomen zijn en men niet tot
een voor partijen acceptabele regeling is gekomen, dan zijn
er vervolgens nog mogelijkheden voor mediation of andere
vormen van (alternatieve) geschilbeslechting. Waar zij nu in
de praktijk vaak tegenaan lopen, is dat bepaalde vragen nog
niet beantwoord zijn en bijvoorbeeld mediation niet goed
mogelijk is.
Voorts vraagt hij zich af of de doorlooptijd van een dossier
een doel op zich moet zijn. Respectvol met elkaar omgaan
en doen wat men zegt en zeggen wat men doet, kan vele
malen belangrijker zijn om een slachtoffer het gevoel te ge-

Peter van den Bedem, Senior
Consultant Sedgwick

ven dat er op een nauwkeurige manier met zijn zaak wordt
omgegaan. “Wij kunnen er veel aan doen om binnen het vol-

wick’s purpose statement “helping people is at the heart of

ledige proces van letselschadedossiers “waste” te elimineren”,

everything we do. Caring counts” sluit hier naadloos bij aan.

aldus De Haan. “Anticiperen op ontwikkelingen bijvoorbeeld

De Haan licht toe hoe zich dat in de praktijk vertaalt: “Onze
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zorgschade-experts, een letselschadehulpdienst. Daarnaast

zich echter niet zomaar snel afhandelen. Dit moet zorgvuldig

kan ook gebruik gemaakt worden van alle aanwezige tech-

gebeuren nu de schade zich over vele jaren kan uitstrekken.”

nische, chemische, bouwkundige en overige expertise bin-

Terug bij af of door naar start?

nen Sedgwick. Daardoor kunnen wij op het juiste moment
de juiste discipline inschakelen. In overleg met alle betrok-

Op de vraag of de branche niet weer terug bij af is of dat

ken partijen gaan wij creatieve oplossingen niet uit de weg.

zij door kunnen naar start geeft Van den Bedem aan dat er

Voordeel hiervan is dat er snel geschakeld en maatwerk ge-

geen reden voor somberheid is. “Een belangrijk deel van de

leverd kan worden.

bij letselschade betrokken partijen blijft steeds zoeken naar
oplossingen voor de belanghebbende, streeft naar verbete-

Als branche hebben wij de gezamenlijke plicht om vooruit

ringen en gaat de dialoog aan. Het belang van het slachtof-

te gaan op de ingeslagen weg en kunnen wij niet wegkij-

fer staat hierbij centraal. In dat licht kunnen wij dan ook door

ken of afhaken. Kwaliteit en deskundigheid zijn belangrijke
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factoren voor vooruitgang. Veel partijen hebben zich al aangesloten bij het Register Letselschade van het NIVRE. Een

Sedgwick als wereldwijd bedrijf en de afdeling Personen in

goed voorbeeld van zelfregulering van de branche. In dit

het bijzonder ziet het als zijn verantwoording om een we-

kader kan ook de totstandkoming van de GBL en de GOMA

zenlijke bijdrage aan de verbetering van het klimaat van

genoemd worden.

letselschade te leveren. Ook afgelopen jaren is er daarom
veel in de deskundigheid en kwaliteit van de medewerkers

Sedgwick zal vanuit haar visie blijven werken aan het imago

en het optimaliseren van het proces geïnvesteerd. En dat zal

van de letselbranche en daarom continu blijven investeren

niet stoppen. Groot voordeel van het overgaan in de orga-

in samenwerking, kwaliteit en innovatie. Verandering en ver-

nisatie van Sedgwick is dat er geprofiteerd kan worden van

betering is voor ons een constante om vooruit te komen. Het

de wereldwijde kennis en ervaring en lokale expertise. Sedg-

aangaan van de dialoog het middel om dit te bereiken.” <
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