TVM verzekeringenen lT-dienstverlenerABZ lancerendit voorjaar eendigitale dienst voor het vlot en eenvoudigafhandelen
van vrachtautoschades:TVM vrachtwagenplatform. Voor
ondernemersbetekentdit dat ze minder rompslomphebbenbij
schadeen vrachtauto'ssnellerweer inzetbaar zijn.
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an de VolkswagenGolf zijn er
sinds rg74 meer dan 3o rniljoer.rgebouwd.Het is dan ook
geen wonder dat schadesaan
dezeauto zich eenvoudigin een mal of
patÍoon later.rgieten. Het schadeherstel in de wereld van personenauto'sis
Een frontal jaren gestandaardiseerd.
schade

kan aan de hand van een grafischevastleggingen wat foto's snel digitaal worden berekend.Niets bijzonders.
Lang is gedacht dat de transportwereld zich, met zljn vÍachtauto'smet
dagcabines,slaapcabines,Topsleepers,
bak- en kraanwagens
Super Spacecabs,
- al dan níet'gepaintbrushed'of uitgeÍust met verstralers- niet in een algemeen schadeherstelpÍogralnma liet
vangen. "Viiftig jaar lang was iedere
schade bij TVM uniek", verduidelijkt
]ozua Hollander, manageÍ schadebehandeling. "Er is bijvoorbeeld niet
éér.rdezelfdeDAF 95. Er zijn tienspecitallen, met telkensar-rdere
ficaties en opbouwvarianten.
Een meer gestandaardiseerde
aanpak leek lar.rge tiid
onmogelijk."

Digitalesnelweg
Als het nieuwe TVM vrachtwagenplatform deze zoner
proefperiode goed
de
afrondt, dan sorteert de
transportwereldbinnenkort
voor op een definitieveaansluiting op de digitale snelweg. De verwachting is dat
in de toekomst zeker 8o
procentvan de gebruikelijke
schadessnel op elektronischewijze kan worden afgehandeld.Dat betekent niets
minder dan een revolutie.
Nu nog komt blj vrijwel elk

schadegevaleen expeÍt te pas. Samen
met de herstellerbeoordeelthij wat de
reparatiekost. Het beeldvan de schadebepalingop de achterkantvan eensigarendoosjeis misschlenwat overdreven,
maar is in sommige gevallennog altijd
actueel. De schadeketenvoor vrachtwagens is nog tamelíjk traditior.reel
ingericht.
"De hele schade-afliandelir-rg
gaat
door het TVM vrachtwagenplatform
ingrijpend veranderen", stelt Martijn
Kamrneijer,directeur Schadebij TVM.
"Voordeel is dat de digitale afhandeling van schade onze verzekerdet-t
veel administratieve rompslomp uit
handen neemt. Een vrachtauto is een
rijdende BV en moet na een schade
zo snel mogelijk weer de weg op
om kapitaalverlies te voorkomen. De
digitale snelweg bespoedigt dat
procesenorm."

Uniekinitiatief
Bijkomend voordeel is dat deelnemende reparatiebedrijvenaan l-retTVM
vrachtwagenplatformhet vastgestelde
schadebedragkrijgen uitgekeerd."Dat
is pure toegevoegdewaarde voor de
ondernernersen herstellers.Nien-rand
hoeft geld vooÍ te schietenof te wachten op betaling",aldus Kammeijer.Volgenshem is het initiatiefdat TVM heeft
genomen voor dit Vrachtwagenplatform uniek. "Het bestaat nog nergens
in de wereld.Vandaarook dat we begin' p dit
n e n m e t e e n p r o e f p e r i o d e .O
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bemoedigenderesultatenlaat zien. De
verwachtingis dat na de zomer andere
reparatiebedrijvenaan kunnen haken.
Samenwerken
Het TVM vrachtwagenplatform is
it-t een
ontwikkeld
samenwerking tussen
TVM en ABZ rn Zeist.
ABZ is de wereldwijde
op
het
marktleider
gebiedvan de digitalisering van schade,informatie el1 communicatie in de automotive- en verzekeringsbranche. Daarnaast heeft het
expertisebureauHanselman-VanRijswijk Expertise,waarmeeTVM al jaren
samenwerkt, een bifdrage geleverd
met technisch-inhoudelijke vrachtwagenkennis. Het digitaliseren van
schadesaan vrachtauto'swas geruime
tijd nlinder van belang. Frank Gras,
SalesManager van ABZ: "Noerl-rhet de
macht van de getallen. We hebben in
Nederlandjaarlijkseen miljoeu schades aall personer-IaLlto's.Van de
r5o.ooo vrachtauto'sstaaner jaarlijks
schade
ongeveerro ooo alsr"erzekerde
bij de schadehersteller" ABZ pioniert

lukt dat alleen als je het met elkaar
doet. Daarom is het belangrijk dat
zowelde verzekeraar
alshet expertisebureau en de hersteller op een goede
manier met elkaar samenwerken"

K e n n i sd e l e n

Expertise
verandert

De kennis die wordt opgedaan,blijft
niet exclusiefvoor TVM beschikbaar.
Kammeijer zegt dat TVM als marktleider graag het voortouw neemt. "Een
goede coóperatleveverzekeraarhor,rdt
die kennisuiet voor zich, maar is bereid
om ter wille van de branche de eerste

De digitaleaanpakveroorzaaktook een
verschuiving bij de partners in de
keten. Schade-expertsen -herstellers
kunnen aanhaken bij het nieuwe
systeem.Zekeris dat het werk gaatveranderen,omdat in de toekomst op veel
huis-tuin-en-keuken schades geen
flzsieke expertise meer
nodig is. De toekomst is
aan de tele- en de administratieveexpertise,ook
op vrachtwagengebied.
Met behulp van het TVM
vrachtwagenplatform kan eenvoudig
en snel de schade worden bepaald.
Expertszullen meer achter hun beeldscherm bezig zijn dan onderweg zijn
van de ene reparateur naar de andere
schadehersteller.De inzet van expertise blijft belangrijk bij de zaken waar
een deskundigepaÍtner in het herstelprocesvoor de hersteller en klant van
TVM toegevoegdewaardebiedt.
'Alles
kan simpel en tÍansparant
gecalculeerd, gecommuniceerd en
gecontroleerdworden", aldus Hollander. Hij is er van overtuigd dat de
transpoÍtwereld qua schadeafivikkeling definitief op de digitale snelweg
gaat invoegen.

'Vijftigjaar langwas

" E e nv r a c h t a u t o
i s e e n r i j d e n d eB V
e n m o e tn ae e n
s c h a d ez o s n e l
m o g e l i j kw e e rd e
w e So p o m
k a p i t a a l v e r l i tees
voorkomen"

íedereschadebíj TVM uniek'
stap te zetten naar eerlverbeteringvan
de schadeafwikkeling."
Op dit moment zijn er al andere
verzekeraarsdie interesse hebben in
het nieuwe platform. Als wereidwijde
marktleider bij het afri''ikkeien van
autoschadesis ABZ gewend kennis te
delen met alle marktpartijen. Gras:
"Wij zijn sterk in het verbinden van
alle betrokkenen otll een branchebrede verbetering te realiseren Het
hangt uiteindelijk van alle verzekeraars en verzekerdenaf of dit systeem
wordt geaccepteerd."Hollander vult
aan: "Dit vraagtom een anderemanier
van werken in de transportwereld.
Maar als le de wereld wilt veranderen,

TVM
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