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Capelle aan den IJssel, 2 mei 2022 
 
 
CED en ABN AMRO Verzekeringen zetten samen volgende stap in digitale 
schadebehandeling 
 
Schademanagementbedrijf CED brengt een nieuwe, unieke vorm van digitale schadebehandeling op 
de markt: Instant Expertise®. Een snelle, persoonlijke én duurzame vorm van expertise, die leidt tot 
een hogere klanttevredenheid. In een pilot met ABN AMRO Verzekeringen worden de komende 6 
maanden Property-dossiers via Instant Expertise® afgehandeld. 
 
Instant Expertise® is een vorm van schade-expertise waarbij de verzekerde een schade via een 
beveiligde video-verbinding zonder afspraak door een expert kan laten beoordelen. Na de 
schademelding ontvangt de verzekerde een sms met een ‘encrypted’ video-link. De verzekerde kiest 
vervolgens zelf op welk moment hij wil videobellen. De expert ‘neemt op’, beoordeelt via een 
beveiligde video-verbinding de schade en brengt direct rapport uit aan de schadebehandelaar. In de 
veel gevallen kan de schade-expertise binnen een dag worden afgerond. 
 
Kwaliteit van expertise geborgd 
‘Instant Expertise® is een snelle vorm van schade-expertise die leidt tot een hoge klanttevredenheid,’ 
stelt Lodewijk van Reijen, Head of Strategic Projects van CED. ‘We willen echter op geen enkele manier 
inleveren op de kwaliteit van de expertise. Daarom hebben we strikte criteria opgesteld voor het soort 
schades dat voor Instant Expertise® in aanmerking komt en vindt er altijd deskundige triage plaats. Veel 
Property-schades met een schadebedrag van 500 tot 10.000 euro zijn uitermate geschikt voor Instant 
Expertise®, maar complexe schades, fraude- of aansprakelijkheidszaken niet. En de keuze ligt ook bij de 
verzekerde: als deze toch een bezoek van een expert wil, kan dat.’ 
 
Juiste hulp op juiste moment 
CED heeft al ervaring met Instant Expertise® in België en Frankrijk. Zowel de opdrachtgevers als de 
verzekerden zijn daar enthousiast. Dat wekte de interesse van ABN AMRO Verzekeringen. ‘Iedereen 
heeft wel eens ervaren hoe handig het is om met je mobiel en videobellen de juiste hulp op het juiste 
moment te krijgen. Daarom willen we Instant Expertise® graag inzetten voor onze klanten,’ zegt Maud 
Martens, COO van ABN AMRO Verzekeringen. ‘Met deze pilot testen we of de klant het waardeert om 
zelf een expert in te kunnen schakelen via videobellen, op het moment dat het hem of haar uitkomt. 
Wij denken dat dit een mooie, relevante toevoeging is aan hoe we de klant ook digitaal het beste 
kunnen helpen, met een positief effect op de klanttevredenheid en op de doorloopsnelheid van onze 
schade-afhandeling.’ 
 
Snel, duurzaam en hoge klanttevredenheid                                                                                                
‘Instant Expertise® is opnieuw een digitale innovatie van CED, een nieuwe standaard in de markt. 
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Hiermee willen we onze opdrachtgevers een eigentijdse, snelle vorm van schade-expertise bieden, die 
helemaal gericht is op de klantbeleving,’ besluit Lodewijk van Reijen van CED. ‘Digitaal waar het kan, 
persoonlijk waar het moet. Het is bovendien duurzaam, omdat experts niet meer ‘de weg’ op hoeven 
voor een expertise. Instant Expertise® draagt dus ook bij aan de groene ambities van CED en van onze 
opdrachtgevers.’ 
 
 
NOOT VOOR REDACTIE 
 
Voor meer informatie over CED kunt u terecht bij:  
Lodewijk van Reijen 
Head of Strategic Projects, CED 
M: +316 30 52 59 02  
@: lodewijk.van.reijen@ced.nl 
W: www.cedgroup.eu 
 
Meer informatie over Instant Expertise®:  
 
Voor meer informatie over ABN AMRO Verzekeringen kunt u terecht bij: 
Bas Kuik 
Mediarelaties, ABN AMRO Verzekeringen 
M: +316 20 89 39 66 
@: bas.kuik@nn.nl 
W: www.abnamroverzekeringen.nl 
 
OVER CED 
CED beschermt en behoudt wat voor mensen van waarde is. Met ruim 2.500 medewerkers in 12 landen 
maken we die belofte waar. Dat doen we onder andere voor bedrijven in de verzekeringssector, 
vastgoedondernemingen, woningcorporaties, leasemaatschappijen, zorgverleners, grote corporaties en 
overheden. De kracht van CED is ons geïntegreerde aanbod: van noodhulpverlening en 
schademanagement tot hersteldiensten. Dat maakt CED tot een full-service dienstverlener. Of liever 
nog, tot een waarde specialist.  
 
OVER ABN AMRO Verzekeringen 
ABN AMRO Verzekeringen (AAV) is een joint venture van NN Group (51%) en ABN AMRO Bank (49%). 
Wij bieden ABN AMRO klanten levens- en schadeverzekeringen, uit onze eigen productenportefeuille 
en als intermediair. We combineren daarbij het beste van twee werelden: 
- de verzekeringskennis van Nationale Nederlanden 
- en de optimale service en advieskwaliteit van ABN AMRO Bank. 


