
Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad 

Van last naar les 



Aanleiding 28 07 14 

Totaal: 90 mm regen 

Max uur intensiteit: 40 mm/h 

Max kortstondige intensiteit: 150 mm/h 

 

Afvoercapaciteit riolering: 20 mm/h 



Netwerk – Amsterdam Rainproof 

Doel rainproof: een regenbestendig Amsterdam in 2050  

• meekoppelen bij alle fysieke veranderingen (publiek en privaat terein) 

• Creeren van gedeeld eigenaarschap voor aanpak en oplossingen 

 

Belangen Rainproof en/of Waternet: 

• Verzekeraars als belangrijke intermediar richting bewoners 

• Verzekeraars als bron van schadelast/gevallen na wolkbreuk  

• Met analyse van schadegevallen (niet schadelast) komen tot: 

• risico gestuurd assetmanagement  

• gerichte acties richting bewoners 

  



Belang Achmea 

 Data : Interpolis en Centraal Beheer 28 juli 2014 

Maatschappelijke relevantie verzekerings-

maatschappij met belang klant voorop: 

 

• Om klanten te ontlasten en hun woongenot 

te vergroten!  

  

• Van risicoverzekeraar naar dienstverlener: 

• locatie specifieke adviezen  

• In samenwerking met overheid mbt 

kennis en know-how 

 

• Financiële component om schadelast te 

verminderen en zo premies te kunnen 

verlagen/behouden 

 

• Verwachting dat schade door extreme 

regen voor verzekeraar zal toenemen 

 

 



• 2 deelonderzoeken op 1 specifiek gebied: 

 

 

 

 

 

• Projectteam besprekingen  

• Klankbordgroep 

 

 

Aanpak project 

1. Datamining (tekst/image) 

       (Achmea, Waternet, brandweer) 

  

2. Interviews bewoners 

  

Bij delen data: alle data teruggebracht naar 

6 cijferige postcodes 

  

Gezamenlijke doelstelling: 

Hoe gezamenlijk waterschade verminderen en 

woongenot vergroten door onderzoek en acties. 

 

 

  

Onderzoeksgebied datamining 

Onderzoeksgebied interviews 

Legenda: 



Antwoorden op: 

Antwoorden op vragen: 

• Verschil werkelijke en geclaimde schade 

• Welke factoren zijn invloed bij schade aan 

woning/inboedel 

• Informatie die gerichte acties onderbouwt 

• Hoe informatie te koppelen en te delen 

 

 

 

 

Onderzoeksgebied datamining 

Onderzoeksgebied interviews 

Legenda: 



Resultaten schade 

Ook zonder water op straat schade 

• Meer dan 60% van de schadegevallen komt 

niet door water wat van straat/tuin naar 

binnen stroomt 

Grootste schadelast op begane grond 

en kelderverdieping 

• Gemiddelde schadelast woning met 

souterrain = ruim 2x zo hoog als in een 

woning zonder souterrain 

 

  



Resultaten polissen en claims 

Claimgegevens vertellen niet gehele verhaal: 

• Veel mensen claimen niet (65%) 

• 40% daarvan vindt claimen niet de 

moeite waard. 

• Vooral gevallen met een schadelast 

lager dan 750 euro. 

• werkelijke schade veel hoger dan 

geclaimde schade - ook door geleden leed

  

Verhouding opstal (woning) en inboedel:  

 
• Grootste deel schadefrequentie en 

schadelast slaat op opstal/woning 

• Grootste kostenpost van inboedel is  

semipermanente vloerbedekking 

 

  

Geclaimd 

Niet 

Geclaimd 



Maatregelen voor klanten/bewoners 

Noodmaatregelen: 

•  Tijdelijk afsluiten van afvoeren (goot etc.) 

•  Verplaatsen van waardevolle inboedel 

•  Tijdelijk afsluiten van openingen   

•  Dweilen en het plaatsen van emmers  

•  De hoofdstroom preventief uitzetten 

   

Voorzorg maatregelen: 

• Installeren van pomp met terugslagklep 

• Ophogen deurdrempel 

• Afdichten openingen (scheuren, kelderramen)  

• Reinigen van dakgoten en regenpijpen 

• Dak reparatie en groene daken aanbrengen 

• Aanpassingen tuin (wadi's, grind etc.)   

    



Acties voor verzekeraars/Waternet 

Omdenken van maatregel naar dienst: 

• Voorlichting op maat (in tijd en plaats) 

o.b.v. woningeigenschappen 

• Aanpassen intakeprocedure bij nieuwe 

klant en schademelding 

• Waarschuwing vooraf en tijdens wolkbreuk 

• In communicatie laten zien wat je zelf als 

organisatie doet om schade te beperken 

• Duidelijkheid geven over claimen 

   

• Onderhoudsservice gericht op waterveiligheid 

• Vakantie alert service, aangeven afwezigheid 

• Kelder/souterrain APK      

• Watersensoren in kelder en kruipruimte  

  

    

   



Lessons learned samenwerking 

• Gestart met probleem oplossen bij klanten en burgers 

 

• Transparant zijn over eigen doelstellingen en belangen 

 

• Zoeken naar gemeenschappelijke doelstelling van het project 

 

• Onafhankelijke partijen inschakelen voor projectmanagement en onderzoeken 

 

• “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. 

 

  



Dillema’s impactproject 

Vanwege bescherming persoonsgegevens is gedeelde data niet tot pand herleidbaar: 

• Geen enkele bron heeft alle schade informatie – alleen delen / over elkaar  

    heen leggen van data geeft een vollediger beeld van de werkelijke schade  

• In specifiek tot pand herleidbare data zitten relevante tips voor advies op maat 

 

 

Verzekeraars zijn concurrerende marktpartijen gebonden aan mededingingswetgeving  

• Geen landelijke afspraken met Verbond mogelijk over premiedifferentiatie en diensten 

• Korte klantrelatie maakt financiële prikkel als voorinvestering lastig 

• Concurrentie maakt premiedifferentiatie lastig 

 

 

 



Van Last naar Les 


