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THEMA: 
 

“ Het bedrijf dat opvolging geeft aan de wensen/eisen van de Salvage-
coördinator of expert: de bereddering, schoonmaak van locatie en/of 
goederen. Een kijkje in de keuken van de mensen die “handjes” leveren 
om de boel weer op orde te krijgen!”   



Inhoud 

 

• Even voorstellen 

• Calamiteiten dienstverlening 

• Reinigen & Reconditioneren van opstal 

• Reinigen & Reconditioneren van inboedel 

• Rondleiding & Demonstraties 

• Borrel  

 

 

 

 



Dolmans 

Met een grote diversiteit aan diensten en zo’n 2.000 specialisten omringen we u met 

alle zorg, aandacht en vakmanschap die nodig is bij calamiteiten en in de facilitaire 

dienstverlening. 

 

Razendsnel als het moet. Zodat we u één garantie alvast kunnen geven: wat we ook 

doen, u houdt er een goed gevoel aan over. 

 



Calamiteiten Diensten in het kort 

• Ruim 25 jaar actief in reconditionering en schadeherstel. 

 

• Marktleider in de schadeherstelbranche. 

 

• Landelijke dekking met 19 regionale vestigingen. 

 

• Volledig gecertificeerd en erkend door Stichting Salvage. 

 

• 24/7 bereikbaar en inzetbaar. 

 

• 1 meldpunt = Service Center / projectmanager. 

 

• Zo’n 325 medewerkers voeren per jaar 15.000+ opdrachten uit.  

 

 



Totaaloplossingen 

• Volledig gecertificeerd (SC-530) 

• Asbestsanering  

• Chroom 6 

• Project coördinatie 

 

• Schoonmaakonderhoud 

• Aanvullende facilitaire diensten 

• Glasbewassing 

• Licht technisch onderhoud 

• Mutatiewerkzaamheden 

• Specialistische reinigingswerkzaamheden 

• Ontruimingen en interne verhuizingen 

 

• Single services 

• Multi services 

• Facility Scan 

• Maincontracting 

 

• Lekdetectie 

• Droogtechniek 

• Bouwkundig onderzoek 

 

• Schadeherstel 

• Renovatie en groot onderhoud 

• Verbouw en vastgoedonderhoud 

• 24-uurs reparatie- en calamiteitenservice 

 





Dolmans Milieu Techniek 

Hét asbestsaneringsbedrijf dat het volledige proces van begin tot eind nauwlettend, stapsgewijs en met 

deskundigheid verzorgt. 

 

Een greep uit onze dienstverlening: 

 

• Planmatige asbestsanering 

• 24/7 service na asbestcalamiteit 

• Licentienemer Minicontainment 

• Projectcoördinatie 

 

+/- 25 medewerkers  2 vestigingen   1700 opdrachten  





• Gespecialiseerd in het opsporen en verhelpen van vochtproblemen. 

o Droogtechnieken (drogen na waterschade) 

o Lekdetectie (opsporen van leidinglekkage) 

o Bouwkundig onderzoek naar: 

 Leefklimaat 

 Constructieve gebreken 

 Schimmelvorming 

 Ongewenste geuren 

 Dakconstructies 

• Landelijke dekking, snelle reactietijden en 24/7 service. 

• Jaarlijks zo’n 6.500 opdrachten met 30 specialisten. 

 

 





• Een bouwbedrijf met een hoog serviceniveau gericht op: 

o Schadeherstel 

o 24-uurs reparatie- en calamiteitenservice 

o Verbouw en vastgoedonderhoud 

o Renovatie en groot onderhoud 

 

• QBuild werkt landelijk vanuit 10 vestigingen. 

 

• Door een flexibiliteit en deskundigheid in staat om adequaat te reageren 

bij calamiteiten zoals brand-, water-, storm- en inbraakschade. 

 

• De organisatie bestaat uit circa 150 vakmensen die gezamenlijke  

15.000 opdrachten van grote en kleine omvang uitvoeren. 

 

 





Vele specialismen, één loket 

Ons Service Center is dag en nacht bereikbaar: 

 

• 0800 – 3656267 (24/7) 

• servicecenter@dolmans.com 

 

• U kunt ook kiezen om direct opdrachten uit te zetten naar onze gespecialiseerde 

projectmanagers in de regio. 



Dolmans Calamiteiten Diensten 

Rob Meershoek 

Algemeen Directeur 

 

 







Schade, het kan/zal iedereen overkomen! 

Calamiteit = De algemene aanduiding voor een (natuur)ramp of een niet 

verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken.  

• Brandschade 

 

• Waterschade 

 

• Rook- en roetschade 

 

• (Leiding) lekkage 

 

• Stormschade 

 

• Inbraak 

 

• Vervuiling 

 

• Stankschade 

 

• Schimmelschade 

 

 



Wat zijn de belangrijke aspecten bij schade? 

Maar als niets is geregeld is, beginnen we achteraan! 

1. Primair: zorg voor bewoners, gedupeerden, medewerkers 

 

• informatievoorziening, persvoorlichting, tijdelijke opvanglocatie, faciliteiten 

 

2. Secundair: continuïteit bedrijfsprocessen, vervangende woonruimte etc. 

 

• alternatieve locaties, delen productiecapaciteit met concullega's, opslaglocaties 

organiseren, flexibele productiecapaciteit inregelen.   

 

3. Tertiair: reiniging, herstel, wederopbouw 

 

• afspraken maken met aannemer, leveranciers van bedrijfsmiddelen, draaiboeken/plan 

van aanpak. 

 

4. Als laatste: afwikkeling dekkingsvraagstuk. 

 

 

Snelheid = Cruciaal 



Het proces na/bij schade 

Inschakeling hulpinstanties 
 

• Brandweer, ambulance, politie : directe zorg voor bewoners en omgeving 

 

• Heeft er asbestbesmetting plaats gevonden? 

 

• Is of wordt het een plaats delict? 

 



Stichting Salvage 

Eerste hulp en opvang na brand 
 

De salvage coördinator…… 

 

……….verleent eerste hulp en opvang aan gedupeerden 

……….spant zich in om de schade zoveel mogelijk te beperken 

……….treedt op als vertegenwoordiger van de brandverzekeraars. 

 

Snelheid is van het grootste belang! 
 

• Stichting Salvage is binnen één uur op de schadelocatie. 

 

• Het schadestopbedrijf is ook binnen één uur ter plaatse. 

 

 

Kosten zijn afgedekt door de gezamenlijke brandverzekeraars 
 



Het proces na/bij schade: Noodhulp 

Bereddering/schadestop 
 

• Voorkomen verergering van de schade 

• Voorkomen inbraak, inwatering etc. 

• Vaststellen HCL-besmetting 

• Voorkomen verdere invloed van blusmiddelen 

• Globale reiniging waar zinvol 

• Klimaatbeheersing (verwarming/koeling)? 

 

• Eventueel: faciliteiten inregelen 

• Denk aan extra beveiliging, verkeersregelaars, bouwhekken  



Het proces na/bij schade: opdracht 

Opdrachtverwerving 
 

• Vaststellen opdrachtgeverschap 

• Huurder, eigenaar, VVE, Woningcorporatie, tekenbevoegdheid 

• Expert voor opstal, inboedel/inventaris, bedrijfsschade, CAR? 

• Contra-expert(s)? 

 

• Vaststellen draagkracht/betaalrisico 

• Gedekt evenement? 

• Let wel: 30% ondernemers gaat binnen een jaar alsnog failliet... 



Het proces na/bij schade: plannen 

Plan van aanpak opstellen 
 

• Impactanalyse; primaire doel van opstal:  verplaatsen, of snel oplossen? 

• Vaststellen prioriteiten en volgorde 

• Wat gaat wie doen (zelf, eigen aannemers etc.) 

 

Projectleiding organiseren 
 

• Veel afstemming noodzakelijk met expertise, bewoners/gebruikers, 

leveranciers, aannemers, instanties (omgevingsdienst, vergunningen) 

• Bestaande structuren (facilitair manager, of eigenaar) zijn extra 

belast! 

• Aanpassingen processen en logistieke stromen, informatie naar 

klanten en leveranciers, aansturing extra of juist minder personeel 

• Vervangen verloren gegane boedel 

 

Dus: zorg voor goede projectleiding! 



Het proces na/bij schade: opstal 

Aan de slag: de opstal 
 

• Vaststellen wat gereinigd/hersteld gaat worden en wat gesloopt; 

• Creëren werkruimte: verwijderen inboedel/inventaris 

• Reinigen 

• Spoelen/conserveren (bijv. HCL-besmetting) 

• Isoleren 

• Drogen 

• Herstellen 

• Stuken/schilderen 

 

• Maar ook: nieuwbouw/verbouw 

 

• Belangrijk: Geur! 



Het proces na/bij schade: inboedel/inventaris 

Aan de slag: de inboedel/inventaris 
 

• Vaststellen wat gereinigd/hersteld gaat worden en wat afgevoerd; 

• Opstellen schadelijsten t.b.v. afkoop; 

• Reinigen op locatie of meenemen naar de vestiging? 

• Opslag (op locatie of in de vestiging) 

• Op aanvraag: beschikbaar stellen 



Het proces na/bij schade: oplevering 

 

 

• Na herstel, reiniging en eventueel terugplaatsen inventaris/inboedel: 

oplevering met klant; 

• Altijd pas helemaal aan einde van proces (dus ook na herbouw) 

• Alleen alles wat gereinigd/hersteld kan worden; 

• Totale proces bepaalt tevredenheid klant met 

tussenpersoon/verzekeraar! 



Het proces na/bij schade: winstpunten 

• Communicatie leidt tot rust en eerdere terugkeer 

 

• Strakke projectleiding 

 

• Overzicht en prioriteitstelling 

 

• Expertise en vakkennis 

 

• Beleving van schade beïnvloeden!  



Vragen? 



Bedankt voor uw aandacht 


