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Leo Mulder (links) en Patrick Neeleman: “We zitten met z’n allen in een zekere spagaat. Aan de ene kant dragen verzekeraars naar buiten toe uit klanttevreden-
heid hoog in het vaandel te hebben staan en ook experts en reconditioneerders willen niets liever dan bij een schade voldoende tijd en aandacht  besteden aan 
de gedupeerde en het schadeherstel. Maar daartoe krijgen zowel experts als wij lang niet altijd de (financiële) ruimte.”
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R E CO N D I T I O N E R I N G

Hoofdkantoor BELFOR verhuist weer terug van Rotterdam-Oost naar -West

Alles gericht 
op beleving eindklant

Bij BELFOR (Nederland) is er bewust voor gekozen de eindklant/gedupeerde centraal te stellen in het beleid en de uitvoerende 
werkzaamheden. “Daarop is alle aandacht, energie en activiteiten dan ook gericht. Simpelweg, omdat klantbeleving nog het 
enige is waarop je je vandaag de dag als recondioneerder kunt onderscheiden van de concurrentie”, verklaren directeur Leo 
Mulder en manager Marketing & Sales Patrick Neeleman de strategische keuze.

Een statement dat om een verdere toelichting vraagt. In 
het nieuwe hoofdkantoor van BELFOR (Nederland) aan 
de Industrieweg 15 in Rotterdam-Spaansepolder nemen 
Mulder en Neeleman daarvoor uitvoerig de tijd. “In de 
loop der jaren zijn de meeste reconditioneringsbedrijven 
geprofessionaliseerd. Daardoor kunnen we ons minder 
onderscheiden op onze kwaliteit, manier van schoonma-
ken, snelheid van werken, beschikbare equipment of 24/7 
bereikbaarheid. Dat alles biedt iedereen al. De klantbele-
ving is wel iets waarin je je vandaag de dag kunt onder-
scheiden van de rest. Het verschil zit hem niet in dingen 
en processen, maar in mensen en de manier waarop zij 
met de gedupeerde omgaan. Daarom richten wij ons in 
het vervolg primair op de eindklant”, verklaart Mulder.

In aanvulling daarop benadrukt Neeleman dat verzeke-
raars, experts en andere opdrachtgevers voor BELFOR 
belangrijke businesspartners blijven. “Zij maken onder-
deel uit van dezelfde keten waartoe ook wij behoren. 
Partijen die allemaal voor dezelfde klant werken. Als de 
eindklant/ gedupeerde tevreden is, dan is iedereen tevre-
den, ook de expert en de verzekeraar.” 

SPAGAAT
Mulder geeft wel toe dat de gehele markt hiermee wor-
stelt, zowel verzekeraars, experts als onze eigen recon-
ditioneringsbranche. “We zitten met z’n allen in een ze-
kere spagaat. Aan de ene kant dragen verzekeraars naar 
buiten toe uit klanttevredenheid hoog in het vaandel 
te hebben staan, en ook experts en reconditioneerders 

willen niets liever dan bij een schade voldoende tijd en 
aandacht te besteden aan de gedupeerde en het scha-
deherstel. Maar daartoe krijgen zowel experts als wij lang 
niet altijd de (financiële) ruimte.”

Hij vervolgt: “Tot voor kort onderhandelden we over 
SLA’s en tarieven met mensen uit de praktijk. Personen 
die dicht bij het schadeproces stonden, maar de laat-
ste jaren heb je met procurement-afdelingen te maken 
die minder betrokken zijn bij ons werk en die zich meer  
focussen op prijs. Dat legt bij ons het dilemma neer: ga 
je mee met verzekeraars en snij je noodgedwongen in je 
dienstverlening aan de klant of blijf je de klant optimaal 
aandacht geven en lever je marge in”, aldus de BELFOR-
directeur, die van mening is dat qua prijstelling de rek 
er zo’n beetje uit begint te raken. “We schuren met de 
huidige tarieven zo langzamerhand tegen de grens van 
het haalbare aan.”

‘SCHADE MOET FEESTJE ZIJN’
Op de vraag waaruit die focus op eindklant en klantbele-
ving en -tevredenheid zoal blijkt, antwoordt Neeleman: 
“In de eerste plaats in onze persoonlijke opstelling naar 
de gedupeerde toe. Waar we eigenlijk naar toe willen is 
dat deze klant de schaderegeling bij wijze van spreken 
als een ‘feestje’ ervaart. Dat hij ondanks alle vervelende 
bijkomstigheden, die een schade nu eenmaal met zich 
meebrengen, na afloop daar toch een positief gevoel aan 
overhoudt. Dat is dan ook de insteek van onze medewer-
kers.”

Qua prijstelling begint de 

rek er zo’n beetje uit te 

raken. We schuren met 

de huidige tarieven zo 

langzamerhand tegen 

de grens  van het 

haalbare aan



www.schademagazine.nl                      13

Met het oog daarop wordt in opdracht van BELFOR door 
een onafhankelijk bureau een uitgebreid marktonder-
zoek gehouden, waarin met name wordt gevraagd wat 
de klant nu eigenlijk precies verlangt bij een schade. De 
resultaten hiervan zullen in de loop van dit jaar bekend 
worden gemaakt. BELFOR’s marketing- & sales-manager 
vervolgt: “We zitten dicht op de klant en helpen hem 
of haar waar mogelijk. Dat wordt in hoge mate op prijs 
gesteld. Na elke schade vragen we gedupeerden wat zij 
hebben gevonden van de manier waarop de schade is 
geregeld: vanaf de melding tot de afronding. Wat daaruit 
onder meer naar voren komt is dat gedupeerden ervaren 
dat onze medewerkers sterk met hen meeleven en een 
luisterend oor hebben.“ 

In het verlengde hiervan zegt Mulder dat schade emotie 
is en dat naast een correcte financiële schadeafwikkeling 
persoonlijke aandacht aan gedupeerden essentieel is en 
dat het belang ervan niet onderschat moet worden. “Met 
het oog hierop zullen we tijdens de officiële opening van 
ons hoofdkantoor op 17 maart a.s. ‘een nieuw lid van de 
BELFOR-familie’ introduceren, die een juiste een bijdrage 
gaat leveren aan die zo belangrijke en lang niet altijd 
goed onderkende emotionele kant van een schade.” In 
dit verband wijst hij ook op een ander initiatief van het 
reconditioneringsbedrijf: BELFOR Cares. “Daarmee gaan 
wij lokaal, via onze vestigingen, kleinschalige goede doe-
len ondersteunen door praktische hulp aan te bieden. 
Niet door geld over te maken naar een kinderboerderij 
om deze bijvoorbeeld te kunnen onderhouden, maar 
door daadwerkelijk ‘in natura’ voor het onderhoud zorg 
te dragen.”

NIEUW HOOFDKANTOOR
Recentelijk heeft BELFOR in Rotterdam een nieuw hoofd-
kantoor betrokken: aan de Industrieweg 15 in Rotter-
dam-Spaansepolder, op enkele honderden meters van 
de Gantelstraat waar het was gevestigd vóór het vertrek 
naar de Aluminiumstraat aan de andere (oost)kant van 
de stad. Over de redenen van de verhuizing zegt Mulder: 
“In het vorige bedrijfspand hadden we naar verhouding 
te veel kantoorruimte en een wat statische, minder flexi-
bele bedrijfshal en ontbrak een af te sluiten buitenopslag 
voor bijvoorbeeld containers, wat in de praktijk soms wat 
logistieke problemen met zich meebracht. Hoewel we in 
ons nieuwe pand dezelfde vierkante meters (ca. 1.500) 
tot onze beschikking hebben, is de verdeling kantoor/
bedrijfshal veel beter, hebben we hier de gewenste bui-
tenopslag en beschikken we over een meer flexibel in te 

delen bedrijfshal, waarin zelfs de grootste dompelba-
denlijn van Europa tot onze beschikking staat om grotere 
machineonderdelen te kunnen reinigen en reconditione-
ren.”

De verhuizing markeert tevens de weg omhoog die BEL-
FOR na enkele moeilijke jaren vanaf 2012 weer heeft inge-
zet. Sindsdien is de omzet weer geleidelijk doch gestaag 
gegroeid naar het oude niveau. Momenteel telt het re-
conditioneringsbedrijf 140 medewerkers, verdeeld over 
vijf vestigingen: Alkmaar, Heerlen, Rotterdam, Weesp en 
Dordrecht, waar het technische reconditioneringsbedrijf 
BELFOR Technology (voorheen Recontec) is gevestigd. 
Behalve met brand- en roetreiniging houdt het bedrijf 
zich bezig met technische reconditionering, industrieel 
preventief onderhoud en vochtgerelateerde werkzaam-
heden. 

AFDELING HUMIDITY
Voor deze laatstgenoemde tak van sport is een aparte 
afdeling opgezet: Humidity. In deze twaalf medewerkers 
tellende afdeling, die onder leiding staat van Ron Kelder-
man, zijn alle vochtgerelateerde activiteiten onderge-
bracht: werkzaamheden op het gebied van o.a. drogen, 
ontvochtiging, ventilatie, verwarming, klimaatbeheer-
sing, lekdetectie, schimmelbestrijding en bouwkundig 
herstel. De werkzaamheden worden vanuit Rotterdam 
aangestuurd, al heeft iedere vestiging minimaal één 
droogspecialist in huis. 

In een toelichting stelt algemeen directeur Leo Mulder: 
“We bieden de verschillende werkzaamheden al geruime 
tijd aan en ik durf zelfs te stellen dat wij tot de grootste 
drogingsbedrijven in Nederland behoren. Deze werk-
zaamheden worden vaak onderschat. Hierbij komt dan 
ook veel meer kijken dan alleen ‘even een drogertje neer-
zetten’. Het is gecompliceerd werk, een vak apart dat be-
halve om de juiste equipment ook om specialistische en 
dedicated medewerkers vraagt.”

GROEIMARKT
Door middel van een meer gecentreerde en geconcen-
treerde aanpak denkt BELFOR opdrachtgevers en hun 
klanten op deze terreinen nóg beter van dienst te kun-
nen zijn. “Brandschades pakten we al van het begin tot 
het einde aan. Door de bundeling van onze vocht gere-
lateerde activiteiten kunnen wij dat nu ook beter met 
waterschades. De afzonderlijke onderdelen hangen nu 
eenmaal sterk aan elkaar Na een lekdetectieklus moet er 
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vaak ook gedroogd worden en is geregeld ook schimmel-
bestrijding en licht bouwkundig herstel nodig. Dat kan nu 
beter en efficiënter worden aangepakt”, zegt Mulder. 
Bovendien is men bij BELFOR ervan overtuigd dat de 
vochtgerelateerde werkzaamheden de komende jaren 
een steeds groter deel van het dienstenpalet zullen gaan 
vormen. “Niet in de laatste plaats doordat enerzijds het 
aantal brandschades al geruime tijd een dalende ten-
dens laat zien en tegelijkertijd het aantal opdrachten 
als gevolg van waterschade een opwaartse lijn vertoont. 
Mede door de klimatologische veranderingen en de be-
wustwording van verzekeraars op dit gebied, verwachten 
wij dat de vraag naar lekdetecties, klimaat- en vochtbe-
heersing en het hieruit voortvloeiende licht bouwkundig 
herstel de komende decennia aanmerkelijk zal toene-
men. Met  Humidity zijn wij daar klaar voor.” 

TRENDS
Gevraagd naar de trends in de verzekerings- en schade-
regelingsmarkt wijst Mulder op de certificatiedrift. “Voor-
opgesteld, ik ben voorstander van efficiënt, kosten en mi-
lieubewust werken en ik begrijp ook dat bepaalde zaken 
gecertificeerd moeten worden. Maar inmiddels moeten 
we extra muren bouwen om al die certificaten op te kun-
nen hangen, zoveel zijn het er. En dan heb ik het nog niet 
eens over de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ik ben 
kritisch op die tendens en wil voorkomen dat we met 

zijn allen een beetje doorschieten. Kon je vroeger met 
enige trots een certificaat-logo op je briefpapier afdruk-
ken, tegenwoordig kan dat niet meer omdat het er zoveel 
zijn geworden en er geen plaats meer is om teksten op 
je briefpapier weer te geven. Deels is het zonde van het 
geld, deels geeft het een onevenwichtige belasting voor 
het bedrijf en soms is de toegevoegde waarde niet hele-
maal duidelijk.“

Neeleman wijst daarnaast op de kritischer opstelling van 
de eindklant. “Die wil niet alleen dat er goed werk wordt 
geleverd, maar stelt ook eisen aan de manier van wer-
ken: goede, prettige communicatievormen, empathie, 
aandacht voor het persoonlijke wel en wee en oprechte 
aandacht.”Mulder stipt tot slot de sterke prijsdruk nog 
eens aan. “Er zijn al opdrachtgevers die niet eens meer 
willen onderhandelen. Dit is dé prijs. Take it or leave it! 
Zoals eerder aangegeven, schuren we qua prijs/kwali-
teitsverhouding tegen de grens van het nog haalbare 
aan. We moeten waken voor ‘Engelse toestanden’. Daar 
is de prijsconcurrentie zo sterk doorgeslagen dat er op 
een gegeven moment te weinig schade-experts waren 
om de grote calamiteiten, zoals de recente overstromin-
gen, aan te kunnen. Dat zou ook met de reconditione-
ringsbranche in Nederland kunnen gebeuren. Een on-
wenselijke situatie: voor ons, maar ook voor verzekeraars 
en hun verzekerden.” <
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