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VERZEKEREN

RISICO'S VERMINDEREN

Neem vooraf
maatregelen
Bij verzekeringsadvies worden preventieve maatregelen steeds
belangrijker. Het voorkomt inbraken én kan zorgen voor korting
op de verzekeringspremie. 
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D
at ondervond ook Onder-
nemersvereniging Oude Molen
(OVOM) in Halsteren. ‘Door de
nieuwe rijksweg A4 is ons
bedrijventerrein Oude Molen,
waar zo’n honderd bedrijven

gevestigd zijn, veel beter ontsloten’, legt voor-
zitter Mariëlle ter Bogt uit. ‘Ook voor mensen
die je liever niet wilt aantrekken. Daarom zijn
we gaan nadenken over betere preventie. We
hebben toen gekozen voor bollards. Dat zijn
paaltjes in het wegdek van de twee toegangs-
wegen, die omhoog gaan als bij een van de
aangesloten bedrijven het alarm afgaat. De
inbrekers zitten dan zelf in de val. Het is puur
preventief, maar werkt uitstekend. We hebben
weinig last van inbraken. Bovendien krijgen de
leden van de OVOM door deze gezamenlijke
aanpak een korting van vijftien procent van
Interpolis op hun verzekeringspremie.’

 

KEURMERK De bollards zijn onderdeel van
diverse maatregelen die zijn genomen. Er is een
forse investering mee gemoeid. Mariëlle: ‘De
kosten lagen rond de honderdtwintigduizend
euro. Gelukkig kregen we subsidie van de
provincie, gemeente en een bijdrage van
Rabobank Zuidwest-Brabant. Onze aanpak
onderscheidt zich verder door goed samen te
werken. Zo hebben we vier keer per jaar overleg
met de gemeente, politie en brandweer. Over en
weer hebben we afspraken gemaakt over
veiligheid, die zijn vastgelegd in een convenant.
Dat leverde ons het “Keurmerk Veilig
Ondernemen” op. Verder houden we twee keer
per jaar een inspectieronde: wat gaat goed, wat
kan beter? Dat zit hem soms in kleine dingen.
Van brandbare spullen die buiten staan tot
bosjes die tot onveilige situaties leiden.’

 
 
 



Tini Coppens, risicospecialist

verzekeren voor het MKB,

overhandigt de cheque aan

Mariëlle ter Bogt, voorzitter

OVOM, bedoeld voor extra

preventiemaatregelen.

Tini Coppens: ‘Het mooie van
deze aanpak is, dat door deze

gezamenlijke inspanningen
verbinding ontstaat.’

KOSTENBESPARING Volgens Mariëlle leidt
samenwerking niet alleen tot minder inbraken,
maar ook tot kostenbesparing: ‘Zo hebben we
een gezamenlijke meldkamer en een
opvolgdienst die hier ’s nachts rondrijdt. Als er
meer bedrijven zijn aangesloten, scheelt dat in
de kosten. En zo’n beveiligingsbedrijf leert
daardoor het gebied beter kennen en kan zo
eerder ongeregeldheden signaleren. Ook met de
Rabobank hebben we geregeld contact over dit
onderwerp’, vertelt Mariëlle tot slot. ‘Ze hebben
tips ter verbetering en geven advies over
veiligheid en verzekeren. Hoe korter de lijntjes,
hoe beter het werkt.’ Het aanspreekpunt voor de
OVOM is Tini Coppens, risicospecialist
verzekeren voor het MKB bij Rabobank
Zuidwest-Brabant. ‘Bij de OVOM hebben ze goed
gekeken naar het inbraakrisico in relatie tot de
infrastructuur’, geeft Tini aan. ‘De maatregelen
die ze vervolgens hebben genomen, werden
door verzekeraar Interpolis gewaardeerd met
die korting op de premie. En er wordt elk jaar
gekeken of de maatregelen ook zorgen voor
minder schademeldingen. Is dat het geval, dan
wordt een deel van de premie terugbetaald. Die
kregen ze dit jaar in de vorm van een cheque
van tweeduizend euro. Bedoeld om extra
investeringen in preventie mogelijk te maken.’

 
RISIGO Advies over preventiemaatregelen

wordt steeds belangrijker. ‘Bij veel bedrijven
gaan we met RisiGo aan de slag. Dat is een
adviesmodule, gemaakt door Rabobank
Nederland en Interpolis. Het is een vorm van
risicomanagement, waarbij de belangrijkste
operationele risico’s inzichtelijk worden
gemaakt. Om te beginnen, bepalen we welke
risico’s een onderneming bereid is zelf te
dragen, wat de doelstellingen van het bedrijf
zijn en welke investeringen daarmee zijn
gemoeid. Daar leggen we de financiële positie
van het bedrijf naast en we inventariseren wat
de ondernemer zelf als zijn toprisico’s ervaart.’

 
 
 



INTERESSE?
De Rabobank en

Interpolis werken bij

Rabo RisiGo samen

vanuit een gezamenlijke

visie hoe bedrijven

kunnen omgaan met

risico’s. Met kennis van

uw branche en

risico-inzicht sluit het

advies aan op uw

persoonlijke situatie, op

de situatie van uw bedrijf

en uw risicobereidheid.

Onze risicospecialist

komt  bij u langs voor

een risico-inventarisatie

en -analyse. Meer weten

of een afspraak maken?

Neem dan contact met

ons op.

Het team verzekeren van

Rabobank Zuidwest-

Brabant met helemaal links

Tini Coppens.

RISICO-INVENTARISATIE Als dit
allemaal in kaart is gebracht, volgt op tien
verschillende onderdelen een risico-
inventarisatie: van infrastructuur en
automatisering tot de inkoopvoorwaarden en
processen binnen het bedrijf. ‘We kijken ook
naar zaken als kennisoverdracht’, legt Tini uit.
‘Om daar een voorbeeld van te noemen: laatst
was ik bij een agrariër voor een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering. Tijdens het
gesprek ontdekte ik dat hij een schat aan kennis
over alle dieren en verzorging heeft, die
niemand anders heeft. Voor de continuïteit van
het bedrijf is het essentieel dit op schrift te
stellen. Want alleen dan kan het bedrijf
doordraaien als hij onverwacht wegvalt.’

 
 
 
 
 
 

BEHEERSMAATREGELEN Als alle
risico’s zijn geïnventariseerd, wordt met een
handige app inzichtelijk gemaakt waar
beheersmaatregelen nodig zijn. Tevens ontvangt
de klant na het risico-adviesgesprek een
adviesrapport. ‘Heel vaak gaat het dan om
preventieve maatregelen, zoals een
elektrakeuring, bedrijfsnoodplan of cyber
security check’, vertelt Tini tot slot. ‘Ook zien we
steeds vaker dat onze klanten hun leverings-
voorwaarden laten controleren door een
advocaat. Want schadeclaims voorkomen is ook
preventie. Als alle mogelijkheden tot preventie
zijn benut, blijven er restrisico’s over. Die
kunnen worden afgedekt met een verzekering of
de ondernemer besluit deze zelf te dragen. Het
mooie van deze aanpak is, dat door deze
gezamenlijke inspanningen verbinding ontstaat.
Zo hebben we een aandeel in elkaar.’
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