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Lokale expertise 
met wereldwijde oplossingen
Sedgwick is een internationale organisatie en marktleider op gebied van 
schade-expertise en schadebehandeling. Sedgwick is er om uw bedrijf en uw 
klanten te helpen waar zij zich ook bevinden. Met meer dan 30.000 collega’s 
in 80 landen vertegenwoordigen wij verschillende achtergronden en culturen 
en werken vanuit de filosofie caring counts. Dagelijks helpen wij verzekeraars, 
makelaars, internationale zakelijke klanten en werkgevers. Waarbij het 
zorgdragen voor mensen en organisaties altijd centraal staat. 

LEIDER IN SCHADE-EXPERTISE 

EN DIENSTEN VOOR 

SCHADEBEHANDELING

Sinds de oprichting in 1969 is Sedgwick 

uitgegroeid tot marktleider als 

internationaal schade-expertisebureau. 

We verlenen diensten op het gebied 

van casualty, property, transport, 

productaansprakelijkheid, merkbescherming, 

werknemersvoorzieningen en overige 

branches. Onze geïntegreerde 

bedrijfsoplossingen zijn gericht op het 

voorkomen en beperken van risico’s en 

schade, het behouden van de gezondheid 

en productiviteit van werknemers 

en organisaties, het beschermen van 

merkreputaties en het beheersen van 

kosten. Ons doel is om wereldwijd 

oplossingen te leveren, ondersteund door 

lokale expertise. Hierbij vereenvoudigen wij 

het schadeclaimproces, zodat dit voor alle 

betrokkenen soepel en effectief verloopt. 

Door gebruik te maken van de kennis en 

ervaring opgedaan bij het werken met 

internationaal toonaangevende organisaties, 

passen we onze producten en diensten aan 

en verbeteren we ze voortdurend.

Sedgwick is de grootste wereldwijde 

aanbieder van schade-expertise  

en schadebehandeling.

Onze aanpak is gericht op het verbeteren 

van het schaderegelingsproces. Wij 

streven ernaar onze klanten volledig te 

ondersteunen in geval van materiële schade, 

aansprakelijkheid, en ook medisch advies  

of risicobeoordeling.

Ons uitgebreide team van deskundigen 

begeleidt de klant om maximale 

toegevoegde waarde te leveren door een 

correcte schadebehandeling. Tegelijkertijd 

zorgen wij voor de belangen en de 

bedrijfsmiddelen van onze opdrachtgevers. 

Onze diensten bieden een unieke combinatie 

van stabiliteit, innovatie en technische 

capaciteit en dat in een breed scala van 

business lines.

REACTIEVERMOGEN

Met een unieke combinatie van lokale 

experts, internationale kennis en 

wereldwijde vertegenwoordiging, kunnen we 

snel en adequaat reageren op de behoeften 

van onze klanten, waar ook ter wereld. Wij 

zijn ervan overtuigd dat een snelle en directe 

reactie het aantal claims kan beperken en de 

klanttevredenheid verhoogt. 

 

DIGITALE STRATEGIE

Het vermogen om technologie in te zetten 

is vandaag de dag een essentieel element. 

Of het nu gaat om drone technologie, om 

vroegtijdig schade te kunnen waarnemen 

op ontoegankelijke locaties, of om video 

en online rapportages waarmee we 

onze klanten helpen bij een snellere en 

nauwkeurigere schadebeoordeling. De 

kracht van mensen wordt versterkt door een 

slim gebruik van digitale toepassingen.

INTEGRITEIT EN VERTROUWEN

Deze twee elementen zijn van het grootste 

belang voor al onze collega's. U kunt er zeker 

van zijn dat uw opdracht in de juiste handen 

komt. U wordt daarbij steeds omringd door 

een team van gekwalificeerde medewerkers.

WIJ LEVEREN DIENSTEN VOOR:

• Makelaars

• Verzekerings- en 

herverzekeringsmaatschappijen

• Multinationals

• Risicobeheerders

• Zelfverzekeringsprogramma's

Omdat we een optimale dienstverlening 

nastreven zijn wij 24/7 beschikbaar.
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Gekwalificeerd personeel, 
een snelle respons en een 
portaal naar de rest van 
de wereld; dat zijn onze 
belangrijkste troeven

Dirk Clement, Country Manager BeLux

30,000+
colleagues 

80
countries

5.3 MM
new claims annually
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BOUW

Wij behandelen ernstige en complexe 

schadedossiers over alle soorten 

civieltechnische werken en bouwwerken. 

Ons technisch team komt uit de bouwsector. 

Zij stellen hun kennis ter beschikking van 

de verzekeringsmarkt. Hierdoor kunnen we 

succes garanderen bij het onderzoek naar 

oorzaken en de afhandeling  

van schadeclaims. 

Alle bouwplaatsrisico’s 

Bouwaansprakelijkheid 

Beroepsaansprakelijkheid 

Onze Loss adjusting diensten 
Wij beschikken over een breed scala gekwalificeerde deskundigen, die 
schade-expertisediensten aanbieden bij grootschalige en complexe schades 
in zowel de industriële als de commerciële sector, in binnen- en buitenland. 

MARITIEME SCHEEPVAART  

EN VERVOER

De maritieme industrie staat voor 

verschillende uitdagingen: schepen, 

scheepsbemanningen en ladingen staan 

voortdurend bloot aan vele risico's. Of men 

zich nu aan boord bevindt, op doorreis is, of 

in een haventerminal ligt. Daarbij komt dat 

diverse partijen zich vanuit verschillende 

plaatsen bij de supply-chain aansluiten. 

Zij hebben vaak tegengestelde belangen, 

waarbij het verschepen en opslaan van 

goederen zijn onderworpen aan complexe 

nationale en internationale wetten  

en regels. 

Algemene lading

Goederen in transit

Pech aan romp en machines

Maritieme aansprakelijkheid

Projectlading
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MACHINEBREUK

Wij beheren een claim van A tot Z en bieden 

onmiddellijke hulp, inclusief contact en 

dialoog met de nodige specialisten. Denk 

hierbij aan het inzetten van forensische 

onderzoeksteams, het bergen van goederen 

en de herstart van de productie; alles om de 

schade te beperken.

Bouwmaterialen

Hijsapparatuur

Werfmaterieel

OLIE EN GAS

Gezien de omvang en de complexiteit die 

de schadevorderingen in deze sectoren 

kan hebben -en waarmee soms zelfs de 

operationele activiteiten in gevaar worden 

gebracht- heeft ons team een hoge mate van 

specialisatie om de oorzaak van de schade te 

identificeren en de gevolgen te beperken. 

Petrochemie

Energiecentrales 

Productverontreiniging 

Opslagtanks 

MILIEU

Milieu-incidenten en hun gevolgen vereisen 

een snelle identificatie en kwantificering 

van de schade en directe uitvoering van 

passende herstel- en follow-upmaatregelen. 

Wij verzekeren onze klanten dat processen 

uitgevoerd worden en doelstellingen  

bereikt worden. 

Industriële installaties

Maritieme verontreiniging 

Mijnbouw en stortplaatsen

Bodemverontreiniging

Ondergrondse vervuiling 
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PROPERTY

Vanwege de plotselinge aard van schade  

aan onroerend goed hebben we een 

toegewijd team in huis dat onmiddellijk 

en snel reageert. Een team dat u kunt 

vertrouwen en persoonlijke service aan  

de belanghebbenden biedt, via één  

enkel aanspreekpunt.

Commercieel en industrieel vastgoed

Vastgoed in de ruimste zin  

AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheidsclaims vereisen vaak een 

multidisciplinaire aanpak, gecoördineerd 

door een deskundige die alle aspecten 

van de claim bekijkt. Wij regelen en 

beheren de claims voor verzekeraars, 

bedrijven en captive accounts en bieden 

kostenbesparende oplossingen.

Algemene aansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

PRODUCT CONTAMINATIE  

EN RECALL

Verontreiniging en gezondheidsrisico’s zijn 

vaak aan elkaar gerelateerd. De identificatie, 

kwantificering, traceerbaarheid en de 

gevolgen voor de volksgezondheid vereisen 

een snelle en gespecialiseerde aanpak. Wij 

staan zowel fabrikanten als verwerkers bij in 

schadebeperking en de reactie op de claims.

Landbouw

Voedsel

Industrie

van het woord
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ENERGIE

Overal ter wereld evolueren de 

elektriciteitssystemen naar nieuwe, 

duurzamere opwekkingstechnologieën, 

waardoor veranderingen in de infrastructuur 

en regelgeving noodzakelijk worden. 

Daarom worden we geconfronteerd met een 

enorme verscheidenheid aan claims die een 

hoge mate van specialisatie vereisen van  

de expert.

Winstderving

Schade aan eigendommen

Leveringsonderbrekingen

Transport en distributie

FINANCIËLE CLAIMS  

EN BEDRIJFSSCHADE

Wij bieden forensische boekhouding en 

diensten aan uiteenlopende sectoren, en 

zijn gespecialiseerd in bedrijfsschadeclaims. 

Verzekeraars, schadebeheerders, 

captives, herverzekeraars en andere 

verzekeringsprofessionals vertrouwen 

op ons om de financiële basis van een 

claim te onderzoeken het winstverlies te 

kwantificeren, en de toegenomen kosten en 

besparingen te identificeren.

Product recall

Cyber

Productaansprakelijkheid

Property schade
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THIRD PARTY  

ADMINISTRATION (TPA)

Onze ruime ervaring in het beheer 

van elk type claim met gedelegeerde 

bevoegdheid, garandeert een zeer 

professioneel en gepersonaliseerd resultaat 

op maat. Wendbaar, efficiënt en altijd van 

meerwaarde voor onze klanten.

AANSPRAKELIJKHEID EN 

JURIDISCH ASPECT

In liability related claims, we support our 

clients in the negotiation and settlement 

process. Our experienced claims handlers 

coordinate the claim and involve other 

specialists when required. International 

retailers and commercial businesses count 

on Sedgwick’s competence to look after 

their interests.

Onze schadeafhandelingsdiensten
Een belangrijk element van onze succesvolle schadebehandeling is goede 
communicatie tussen alle partijen. Daarom zorgen wij voor één vast 
contactpersoon die regelmatig updates geeft over de schadeclaim. 

PARTICULIERE RISICO’S

Wij streven ernaar om, ondanks de 

negatieve impact van een schadegeval, er 

een positieve ervaring van te maken voor 

de verzekeringnemer en een meerwaarde te 

bieden voor onze opdrachtgever. Dit wordt 

gerealiseerd dankzij de combinatie van de 

inzet van een hooggekwalificeerd team en 

geavanceerde technische innovaties op 

de markt. 

VASTGOED

De vastgoedaccounts groeien. Om aan 

de behoefte te voldoen hebben we een 

toegewijd team opgezet. Een team dat 

onmiddellijk reageert, vertrouwen biedt en 

persoonlijke service geeft aan de verzekerde 

via één enkel aanspreekpunt.

Fraudeonderzoek en terugvordering

Algemene aansprakelijkheid

Wagenpark

Beroeps- en productaansprakelijkheid

Automotive

Hulp bij rampen

Privatief, kleine tot middelgrote 

onderneming (MKB)

Aansprakelijkheid

Reactie op rampen

Schadebeheer ter plaatse en op afstand

Regres

Risico-inspecties en waardebepaling

Goede communicatie 
tussen alle partijen is 
onze sleutel tot succesvolle 
schadebehandeling
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Internationale coördinatie
Wij verlenen diensten aan (internationale) bedrijven die 
gevestigd zijn in België of Luxemburg, als ook aan buitenlandse 
bedrijven met belangen in één van beide landen.

Alle claims worden centraal beheerd door 

een account supervisor om één enkel 

aanspreekpunt te kunnen garanderen.

De accountsupervisor is niet alleen verantwoordelijk voor de toewijzing en coördinatie van 

de nodige deskundigen, maar zorgt er ook voor dat de belangen van onze klant lokaal in elk 

land worden behartigd. 

Afghanistan

Argentinië

Australië

Oostenrijk

Bahama's

Bahrein

België

Bolivia

Brazilië

Kaaimaneilanden

Canada

Chili

China

Colombia

Curaçao

Cyprus

Denemarken

Dominicaanse 
Republiek

Ecuador

Frankrijk

Duitsland

Griekenland

Guam

Guyana

Hong Kong

Hongarije

India

Indonesië

Ierland

Italië

Japan

Kenia

Korea

Koeweit

Maleisië

Mexico

Nederland

Nieuw-Zeeland

Noorwegen

Oman

Pakistan

Papoea-Nieuw-Guinea

Peru

Filippijnen

Polen

Portugal

Puerto Rico

Qatar

Roemenië

Saoedi-Arabië

Singapore

Suriname

Slowakije

Zuid-Afrika

Spanje

St. Croix

St. Thomas

Zweden

Taiwan

Thailand

Trinidad

Turkije

Oekraïne

Verenigde Arabische 
Emiraten

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Venezuela

Vietnam

01 

02 

03 

Sedgwick offices 01  ANTWERP 02 NAMUR 03  LUXEMBOURG
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Digitale strategie
Bij Sedgwick kiezen we voor oplossingen die aangepast zijn aan ons vakge-
bied. Doeltreffende tools om processen te vereenvoudigen, beheerskosten te 
verlagen, te besparen op aangevraagde vergoedingen en fraude op te sporen.

Wij zijn vastbesloten het voortouw te nemen 

in de ontwikkeling van digitale oplossingen 

voor schadedossiers. Wij geloven dat de 

technologie aan één of meerdere van de 

volgende criteria moet voldoen; dit vormt de 

motor van onze digitale strategie: 

Verbeterde klantervaring

Gepersonaliseerd, intuïtief, doeltreffend, 

snel, duidelijk

Schadebeperking

Snelle reacties, korte communicatie

De doorlooptijd van claims verkorten 

Reduce claim life cycles

Doeltreffende protocollen, aangepaste 

instrumenten en coördinatie

Beter inzicht

Periodieke managementinformatie en feed-

back naar onze opdrachtgevers en klanten

Ons aanbod omvat:

Desktoponderzoek

Feedback, advies  

Gepersonaliseerde portalen

en managementinformatie
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ANTWERP

Noorderlaan 133 – box 16  

2030 Antwerp

T: +32 3 541 45 39

E: info@be.sedgwick.com

NAMUR

Avenue d’Ecolys 2 – box 21  

5020 Namur

T: +32 10 23 55 10

E: info@be.sedgwick.com

LUXEMBOURG

2, rue Hildegard von Bingen –  

1282 Luxembourg

T: + 352 2649 5845 92

E: info@lu.sedgwick.com

Global solutions. 
Local expertise.

To learn more about our solutions, visit sedgwick.com/be caring counts | 2022


