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“Leef het leven, het is kort, 
zelfs als je oud wordt.”

Interview met  
Henk den Hollander

Henk den Hollander

 

“Langs deze weg wil ik iedereen in mijn netwerk laten weten 

leven, in of buiten de personenschadebranche. Al enige  
jaren strijd ik tegen kanker en de bijwerkingen van de  
wapens in die strijd maken dat ik niet meer in staat ben om 
te werken.” Aldus Henk den Hollander begin november op 
LinkedIn. Zijn relaties die van niets wisten, zullen behoorlijk 
zijn geschrokken; veel relaties die wel op de hoogte waren, 
zullen het er nog eens moeilijk mee hebben gehad. De  
personenschadebranche zal een markante persoonlijkheid 
moeten missen, die in zijn loopbaan sinds 1991 veel voor  
de letselschadebehandeling heeft betekend.
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Niet echt een issue
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De kant van de wederpartij

-

“Conflicten, vergaderen, stukken lezen, 
het kost allemaal heel veel energie.  
Die energie wil ik nu besteden aan  
mijn vrouw en kinderen, aan reizen,  
aan lekker eten.”

Henk den Hollander

“Het was de tijd van de grote  
kantoortuinen, vol rokende, slecht geklede  
mannen. De meesten kwamen van de 
afdeling ‘benzine’ of varia en waren  
met een mulo- en een zwemdiploma  
letselschadebehandelaar geworden. ”

Henk den Hollander
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Letselschadestatistiek
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Letselplaza

 

 

“Er waren geen slachtoffers, maar tegen-
partijen, of eigenlijk: tegenstanders. De 
belangenbehartigers waren in opkomst, 
gelijk op met whiplash, de Voldemort van 
de letselschade, want we mochten dat 
woord niet gebruiken. Wie zei of schreef 
dat iemand een whiplash had, erkende 
die diagnose en dat was verboden.”

Henk den Hollander

“Aan de ene kant gaf ik leiding aan een 
letselschadeafdeling en aan de andere 
kant maakte ik thuis de ellende van  
letselschade mee, maar dan vanuit het 
perspectief van het slachtoffer. Daar heb 
ik veel van geleerd, bijvoorbeeld dat je 
als verzekeraar goed moet opletten hoe 
je dingen opschrijft. ”

Henk den Hollander
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Een doorn in het oog
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Verdienmodellen
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Normering
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“Het is gelukkig veel minder een  
vechtmarkt dan vroeger. Het heeft  
veel met personen te maken, er zijn nog 
steeds personen die elkaar niet liggen, 
maar ik denk dat over het algemeen de 
communicatie zeer, zeer is verbeterd.  
Het klimaat is veranderd en ik hoop dat 
dat zo blijft.”

Henk den Hollander
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Automatisering
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Verkeersverzekering
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Leef het leven
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“Tegen iedereen zeg ik: het ga je goed!  
Leef het leven; het is kort, zelfs als je oud 
wordt. Dank aan iedereen met wie ik heb 
mogen samenwerken.”

“Een verzekeraar die drieduizend  
letselschades per jaar heeft, gaat  
met automatisering weinig besparen. 
Andere automatiseringsprojecten krijgen 
dan prioriteit. Hetzelfde geldt voor het 
digitaliseren van dossiers. Wil je het  
goed doen, dan is dat een hele klus.”

Henk den Hollander


