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Door Cindy van der Helm

Ook na overname blijft Lengkeek het verschil maken bij impactvolle gebeurtenissen

‘Lengkeek verder’
Enkele maanden geleden vond de overname van de aandelen van Lengkeek door Vering International plaats. 
Degenen die denken dat daarmee het merk Lengkeek uit de markt verdwijnt komen bedrogen uit. Lengkeek blijft 
gewoon Lengkeek. Of moeten we zeggen ‘Lengkeek verder’? Want Lengkeek blijft het verschil maken bij impactvolle 
gebeurtenissen. En dankzij de overname ook vanuit en voor het internationale netwerk van Vering International en diens 
moederbedrijf Adènes.

Volgens Algemeen Directeur Hans de Hoog kan Lengkeek 

dankzij de overname de medewerkers continuïteit en nieu-

we kansen bieden en kan de onderneming het verschil blij-

ven maken voor Nederlandse opdrachtgevers. Hans: “Wij 

verwachten dat we de lokale markt minimaal zo goed kun-

nen blijven bedienen als nu. Sterker nog, aangezien Vering 

International onderdeel is van de Franse Adènes groep – 

een groep van expertisebedrijven met diverse labels die alle 

denkbare vormen van schade-expertise, claims manage-

ment, naturaherstel en onderzoek verrichten – zullen we 

met behulp van het netwerk ook internationale opdrachten 

kunnen oppakken. 

Onder de merknaam Vering International worden specialis-

tische en internationale expertises uitgevoerd. Een bedrijf 

als Lengkeek, dat in Nederland toonaangevend is op het 

gebied van schade-expertise met betrekking tot property, 

CAR, techniek en aansprakelijkheid, taxaties, inspecties, 

bouwkundige opnames en coördinatie van schadeherstel in 

natura, is dan ook een uitstekende aanvulling op het inter-

nationale netwerk van Vering International.”

Europees platform
Vering International zet in op de bouw van een Europees 

platform, onder andere door overnames van bedrijven 

die hoogwaardige expertises verrichten. De acquisitie van 

Lengkeek is dan ook een logische stap in de vorming van 

dat platform. Lengkeek heeft dus niet alleen profijt van hun 

netwerk, Lengkeek biedt in Nederland ook een mooie aan-

vulling op dat netwerk. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Vering International is daarnaast aangesloten bij het wereld-

wijde netwerk van VRS Adjusters en Lengkeek treedt per 1 

januari 2023 toe tot dat netwerk.

Daarom Vering International
De CEO van Vering International, Tancrède Stagnara, is een 

jonge kerel met grote ambities. Op de vraag waarom de aan-

delen juist aan Vering International verkocht zijn, antwoordt 

Hans: “Ik herken veel in Tancrède, want ook zijn vader zat in 

het expertisevak, net als mijn vader. Ook daar werken men-

sen die al lang in de business zitten. En ook daar werken ze 

op dezelfde manier als wij. Er wordt gewerkt met vakspecia-

listen, mensen die het werk doen met oog voor de belangen 

van iedereen. En dat doen ze met en voor elkaar. Datzelfde 

geldt voor Lengkeek. Ook wij doen dit om mensen in situa-

ties die ertoe doen verder te helpen. Dat motiveert ons. 

Wij zien dat de boodschap die wij willen overbrengen met 

‘Lengkeek verder’ een op een overeind blijft. Ook met Vering 

International. We blijven doen wat we beloven en blijven be-

loven wat we doen. Daar ben ik heel blij mee.

Ook al maken zij meer dan 200 miljoen omzet en hebben 

zij meer dan 2000 man in dienst, we zijn met hetzelfde sop 

overgoten. Ook zij hebben mensen in de bestuurdersstoel 

die gewoon expert zijn. Net als onze directieleden die ge-

woon hun eigen dossiers hebben en als expert werkzaam 

zijn. Er verandert bovendien niets voor onze mensen. Zij 

blijven hun eigen werk doen met dezelfde collega’s als voor-

heen, maar wel met internationaal perspectief. En uiteraard 

is continuïteit een belangrijke afweging geweest bij de over-

name. 

Als je fuseert met een bedrijf dat al een operatie in Neder-

land heeft, zul je twee bedrijven moeten samenvoegen. Dat 

speelt niet bij Vering International. 

Wij blijven dan ook als onafhankelijke entiteit bestaan en be-

houden dus onze eigen naam, onze eigen kantoren en onze 

eigen mensen. Het enige wat wijzigt, is het internationale 

netwerk waar wij nu onderdeel van gaan uitmaken.” 

Continuïteit geborgd
Wat betekent de overname voor jou, Hans? “Een geruststel-

ling. Met de overname is de toekomst voor onze mensen vei-

liggesteld en de continuïteit van Lengkeek geborgd. Ik loop 

tegen de 60 en blijf mijn rol als Algemeen Directeur absoluut 

vervullen, maar zal me ook gaan bemoeien met het uitbrei-

den van het internationale netwerk. En dat vind ik leuk om 

te doen. Aan de ene kant blijft het merk Lengkeek bestaan 

en ik krijg er tegelijkertijd met die internationale expansie 

een mooie taak bij.”

Wat betekent de overname voor jullie klanten? “Zij houden 

dezelfde keuze aan leveranciers die ze al hadden, want het 

merk Lengkeek valt niet weg. Wij maken bovendien straks 

deel uit van een strak georganiseerd netwerk van kwaliteits-

bureaus over de hele wereld, wat voor opdrachtgevers een 

welkome aanvulling is.” 

Verschuiving in wensen
Is er een verschuiving zichtbaar in wensen van opdrachtge-

vers? “Jazeker. De digitalisering ontwikkelt zich verder. Het 

is duidelijk dat met die digitalisering er een sterke behoefte 

blijft aan de menskant in dit vak. Hier zijn mensen voor no-

dig om schadeprocessen en taxatieprocessen goed te laten 

lopen. Digitalisering helpt ons, maar vervangt ons in ons 

segment niet. Kennis en ervaring is randvoorwaarde. Ove-

rigens, moederbedrijf Adènes is op zijn Franse thuismarkt, 

met een macht aan eigen IT’ers, leidend op dat gebied.’  

Nieuwe medewerkers
Wat zijn de uitdagingen? “De strijd om nieuwe mensen aan 

ons te binden, dat is waar we, net als alle bureaus, mee te 

maken hebben. Dat probleem herkennen onze nieuwe 

broodheren ook, want ook internationaal is dat een issue. 

Gelukkig zijn wij een hechte organisatie met een goede 

naam. Iedereen die hier werkt vindt Lengkeek een fijne club 

om voor te werken. Wij hebben onze eigen manier om me-

dewerkers zich thuis te laten voelen en steken daar veel tijd 

en energie in. Wij denken daar het verschil te maken.”

Algemeen Directeur van Lengkeek, Hans de Hoog

Het mes snijdt aan twee kanten
Wat hebben jullie nieuwe mensen te bieden? “Bij ons kan je 

betekenisvol werk doen. Wij zullen nieuwe mensen moeten 

verleiden met wie we zijn. Net als al die collega’s die nu bij 

Lengkeek werken. Zij werken met een reden bij ons, heb-

ben ooit bewust voor ons gekozen. Nieuwe mensen moeten 

we hier naartoe zien te halen met het perspectief van een 

hechte club, in combinatie met ontwikkelkansen. Wat we ze 

bieden is datgene dat aansluit op zowel de menskant als de 

betekeniskant.”

Opleidingen
Hoe borg je kwaliteit als er nieuwe mensen bij komen? “Na-

tuurlijk moeten onze experts bij binnenkomst de NIVRE-op-

leiding volgen. Maar dat is niet voldoende. In het segment 

waarin wij opereren is een intensieve, langdurige opleiding 

domweg nodig om op het niveau te komen dat onze klan-

ten van ons verwachten. Die opleiding krijgen ze intern en 

die is aanvankelijk heel intensief. Na verloop van tijd kunnen 

experts meer en meer zelfstandig aan de slag.” 

Je grootste wens ten aanzien van Lengkeek? “Dat de lijn die 

we hebben ingezet verder gaat opschuiven naar het speci-

alistische segment. Dat we jonge mensen aan ons hebben 

weten te binden die dat werk aankunnen. Dat Lengkeek 

zoals het er nu staat over een aantal jaren als Lengkeek+ 

kan worden gezien, waarbij we ons DNA hebben kunnen 

vasthouden en onze klanten nog langjarig bieden waar ze 

om vragen. Dat we voor klanten en voor onze mensen een 

plezierige omgeving zijn, op het niveau dat nodig is om ons 

werk goed te kunnen doen. Maar vooral: dat we nog steeds 

kansen weten te pakken waar we ze zien en waar we groot 

en goed in zijn.” <


