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Bedrijven zijn onvoldoende voorbereid op calamiteiten

‘Het denken over risico’s en continuï t
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Willem Snoeker:
“Het denken over risico’s en continuïteit moet veranderen.”

Kassen worden omvangrijker en hoger, ruiten steeds groter bij gelijke dikte. Even snel een ruitje vervangen is er
niet bij. Reserveonderdelen en reparatievoorzieningen zijn op de meeste bedrijven niet meer te vinden. Hierdoor
kunnen de gevolgen van calamiteiten zoals een zware storm langdurig voelbaar blijven. Willem Snoeker, sectormanager
glastuinbouw van Interpolis, vindt dit een onwenselijke situatie. “De risico’s zijn dermate groot geworden, dat de
bedrijven meer werk moeten maken van risicomanagement. Dat vergt een omslag in het denken.”
T E K S T E N B E E L D : J A N VA N S TA A L D U I N E N
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Zware stormen, windhozen, sneeuwbuien en brand zijn van alle
tijden. De glastuinbouw heeft er mee leren leven. Zo eens in de 12
tot 15 jaar raast een windhoos door een glastuinbouwgebied. Met
man en macht wordt dan glas geraapt, de schade wordt opgemaakt en binnen enkele weken of maanden hersteld.
Verzekeraars zoals Interpolis spreken de stroppenpot aan en iedereen gaat over tot de orde van de dag. Zo is het altijd gegaan, dus
zo zal het wel blijven. Ook wanneer we door de klimaatverandering wat vaker met dergelijke calamiteiten te maken krijgen.
Willem Snoeker van Interpolis wil dit beeld graag corrigeren. “De
financiële gevolgen van calamiteiten zijn dermate groot geworden, dat dit gevolgen kan hebben voor het verzekeringsstelsel.
Onder het glas ligt tegenwoordig – naast het gewas – een enorm
kapitaal aan scherm- en belichtingsinstallaties, meet- en regelapparatuur, teelttafels en transportsystemen. Ook die ondervinden
schade van een kapot kasdek of brand. Bedrijven die onvoldoende
werk maken van risicomanagement en risicobeperking, krijgen
uiteindelijk een hogere rekening gepresenteerd.”

Continuïteit
Door het toenemende gebruik van gehard glas bij reparatie en
grote glasmaten duurt het langer voordat schade aan de kas is
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hersteld. De levertijd voor gehard glas bedraagt in rustige tijden
soms al enkele weken. Bovendien liggen moderne kasdekken zo
hoog, dat ze van onderaf nauwelijks meer bereikbaar zijn. Voor
een gebroken dekruit moet dus een beglazingsploeg worden
opgetrommeld. Na een flinke storm kan ook dat even duren.
Langere wachttijden leiden automatisch tot langer stilliggen en
hogere gevolgschade. Dat kunnen bedrijven zich binnen de huidige ketenstructuur met leveringscontracten niet permitteren,
stelt Snoeker. “Het vormt een bedreiging voor de continuïteit”,
zegt hij. “Om zich daartegen te wapenen, moet risicomanagement een structureel onderdeel worden van het bedrijfsproces,
te beginnen bij de bouw. Dat betekent: de risico’s in kaart brengen, de eventuele gevolgen daarvan kwantificeren, oplossingen
aandragen en die vervolgens implementeren. Externe partijen,
zoals kassenbouwers, installatiebedrijven, verzekeraars en banken, dienen daarvoor wel de benodigde kennis in te brengen.”

Cultuuromslag
In eerste instantie zou Snoeker hierover graag verder praten met
relevante brancheorganisaties en kennisinstellingen, zoals TNO,
LTO en Glaskracht. Ook de AVAG en de NVOK (Nederlandse
Vereniging van Onderaannemers in de Kassenbouw, red.), waar-
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ï teit moet veranderen’
“We hebben nog geen reparatiesystemen verkocht”
John Berghman van Herman Batist Aluminiumconstructies uit Wateringen onderschrijft het verhaal van Snoeker.
“Enkele constructiebedrijven hebben de afgelopen jaren systemen en hulpmiddelen ontwikkeld voor reparaties op
kasdekken. Ik weet dat het een aandachtspunt is van adviseurs en kassenbouwers. Dat zien we aan de offerteaanvragen. Ook komt er af en toe een teler langs om te kijken. Het blijft echter bij aanvragen, we hebben nog geen
complete systemen verkocht. Voor zover ik weet is de situatie bij andere aanbieders vergelijkbaar. Terwijl de kosten
in relatie tot een complete kas zeer bescheiden zijn.
Batist biedt een compleet systeem aan: een rolstijger langs de gevel (geschikt voor de standaard servicerails), een
lift voor tien grote ruiten en een dekkar om die ruiten eenvoudig te kunnen verplaatsen en monteren. “Samen kost
dat nog geen 19.000 euro. Als de orders op gang komen, kan het waarschijnlijk nog iets goedkoper. Eén keer een
flinke storm en je haalt zo’n investering er direct uit. Daarnaast biedt een dergelijke voorziening ook voor andere
werkzaamheden en kleine reparaties veel gebruiksgemak en tijdbesparing.”

Op bedrijven met reparatievoorzieningen is glasschade aanzienlijk sneller en veiliger te herstellen.

continuïteit

verzekeren

mee al enkele keren is gesproken, verdienen een plaats aan tafel.
Dit overleg zou moeten leiden tot aanbevelingen voor de aangesloten bedrijven, waarmee zij het risicomanagement op glastuinbouwbedrijven meer richting en inhoud
kunnen geven. “Bovenal echter moeten
ondernemers overtuigd raken van de noodzaak van risicomanagement”, stelt de verzekeraar. “Met elkaar moet het denken
over risico’s en continuïteit op de bedrijven daarom veranderen. Noem het maar
een cultuuromslag. LTO en Glaskracht lijken me de aangewezen partijen om die
boodschap mede uit te dragen. Uiteraard
moeten ze daarbij met de ervaringen en
kennis worden ondersteund door andere
partijen die betrokken zijn bij het ontwerpen, aanleggen, financieren en verzekeren van glastuinbouwbedrijven.”

Risicomanagement
Wanneer risicomanagement een centrale
plaats heeft gekregen, is het vanzelfsprekend om in de bestekfase meerdere disci-

plines, waaronder schade-experts, mee te
laten denken over het preventiebeleid.
Aspecten die daarbij aan de orde komen
zijn het compartimenteren van kassen, het
toepassen van brandvertragend doek en
isolatiemateriaal, preventief onderhoud
van elektrische installaties, kwaliteitscontrole tijdens en na de aanleg en technische
voorzieningen voor reparatiewerkzaamheden op het dek. Die voorzieningen zijn er,
maar worden in de praktijk nauwelijks
aangeschaft, weet de sectormanager van
Interpolis. “Enkele constructiebedrijven en
kassenbouwers hebben werkbare systemen
ontwikkeld. De keuze is echter vrij beperkt
en de ontwikkeling moet zeker een vervolg
krijgen. Dat komt natuurlijk ook door de
geringe vraag naar deze producten. Zelfs
bij grote nieuwbouwprojecten is het nog
geen standaard onderdeel van het bestek.”
Behalve storm en sneeuwdruk vormt brand
een groot risico dat meer aandacht verdient. Zeker nu steeds meer bedrijven
groeilicht toepassen. “De helft van alle
grote branden op glastuinbouwbedrijven

vindt zijn oorzaak in belichting,” aldus
Snoeker.

Premiedifferentiatie
Wanneer risicomanagement niet de aandacht krijgt die het verdient, is het
slechts een kwestie van tijd dat het premiestelsel op de schop gaat. Het zou een
einde maken aan een collectief verzekeringsstelsel dat tientallen jaren goed
heeft gefunctioneerd. Volgens Willem
Snoeker is dat onontkoombaar wanneer er
niets verandert. “De bedrijven en de verschillen daartussen worden dermate groot,
dat de risico’s binnen het huidige stelsel
nauwelijks zijn te dekken”, verduidelijkt
hij. “We willen de premies uiteraard zo
laag mogelijk houden.”
Wie investeert in risicobeperking en in
voorzieningen om de gevolgschade te
beperken, moet aanspraak kunnen maken
op lage premies en een beperkt eigen risico
ten opzichte van bedrijven die daarin niet
willen investeren. Deze zijn duurder uit en
moeten zelf een groter risico voor hun rekening nemen. “Zo’n differentiatie dwingt
feitelijk tot nadenken over risicomanagement. Wat kan er gebeuren, tot welke
schade zou dat kunnen leiden, hoe en
tegen welke kosten kan ik die risico’s
beperken en welk risico wil ik zelf dragen? Deze vragen zou elke teler zich regelmatig moeten stellen. Vanuit Interpolis
willen we dit ondersteunen door onze
kennis beschikbaar te stellen in een zo
vroeg mogelijk stadium van de bouwplannen. Ik hoop van harte dat risicomanagement binnen enkele jaren gemeengoed is. De grens is bereikt, zo niet overschreden.”
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Hogere kassen met grotere ruiten, schaalvergroting en toenemende kapitaalintensiteit
gaan gepaard met grotere financiële risico’s. In
geval van calamiteiten zoals zware storm en
brand bedreigt dit de continuïteit van veel
bedrijven. Verzekeraar Interpolis vindt daarom
dat bedrijven – in samenspraak met kassenbouwers, verzekeraars en andere relevante
partijen – meer werk moeten maken van risicomanagement. Vindt de noodzakelijke verandering in denken en doen niet plaats, dan zijn fors
hogere verzekeringspremies onvermijdelijk.
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