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De spiegel                       en de glazen bol

#beterletselproces



Repatriëring

Watersnood Limburg

Gaswinning Groningen



Herkenning en erkenning

Spoedige afwikkeling

Rosa Jansen

Slachtofferhulp Nederland

Keuzemogelijkheid

Behoeften slachtoffers (de praktijk)

Overzicht en regie



Financiële en relationele compensatie nodig voor herstel

• Begrip

• Erkenning

• Excuses

• Preventie

Respectvolle behandeling

Individuele omstandigheden
Herstel waardigheid en vertrouwen

• Voorspelbaarheid

• Nakomen afspraken

• Tussentijds contact

• Spoedige afwikkeling

• Overzicht en regie

Schadevergoeding

Relationele compensatieFinanciële compensatie
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De spiegel van WA-verzekeraars

Focus op financiële compensatie

Geen rol voor verzekerde bij herstel slachtoffer

Schaarste op arbeidsmarkt raakt ook letsel teams

Inzet van experts bij zwaar letsel in ‘gematigd toernooimodel’

Schadebehandelaar onderhandelaar namens verzekeraar i.p.v. ontzorger



Bron: Universiteit Utrecht

“Hij staat ermee op en 
gaat ermee naar bed…”

“Wat wij ook heel moeilijk 
vinden is dat hij zich 
steeds moet
verantwoorden.

Al vanaf dag 1 moet jij je 
verantwoorden over wat 
je doet, terwijl jij het 
slachtoffer bent.”



“In 2025 zie ik een wereld waarin mensen met letselschade krijgen wat ze 

nodig hebben om hun leven weer op te pakken. Door een duidelijk, snel, 

rechtvaardig en gelijkwaardig proces in samenspraak met
de verzekeraar en hun eventuele belangenbehartiger.”

De glazen bol 



Van buiten naar binnen 

Nederland | 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

hanteert vaste bedragen

Doel |
Schadevergoeding zonder langdurig juridisch getouwtrek, om het leven weer op te pakken

Frankrijk |

Vaste factoren voor

berekening schadeposten

België | 

Verbinding medisch en

schadevergoedingstraject.

% blijvende invaliditeit criterium



Herstelbemiddeling

Platform voor betrokkenen

bij verkeersongevallen

contacthelpt.nl 

Om professionals te helpen bij het

verwijzen naar Contact Helpt

platformpersonenschade.verzekeraars.nl

Contact Helpt Toolkit Contact Helpt



Eenduidige en transparante berekening die zorgt dat maatwerk wordt geleverd

én rekening wordt gehouden met de individuele omstandigheden van het slachtoffer. 

Terwijl tegelijkertijd gelijkwaardige gevallen gelijkwaardig worden behandeld. 

Smartengeldcalculator licht letsel

Toetsen in de praktijk

• Paar duizend dossiers

• In verschillende fases

• Na iedere fase statistische 

toets (onafhankelijk bureau)

• Validatie 85% 

Basismodel

• Smartengeldgids

• Richtlijnen licht letsel DLR 

• Literatuur

• Praktijkkennis



Anders doen!

Stappen zetten met Toolkit Contact Helpt en Smartengeldcalculator

Erkenning en begrip

vanuit wetenschap:

“Ik heb gekregen

waar ik recht op heb.”

Onze focus verleggen

Meer regie bij slachtoffer

Inzetten op herstelbemiddeling

Vereenvoudigde schadeberekening



anders kijken

anders denken

anders doen!

#beterletselproces


