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bedrijf adviseren we klakkeloos een 
schadeverzekering. Eerst willen we een 
brede visie ontwikkelen op de risico’s die 
een bedrijf loopt. We praten over kansen, 
bedreigingen en toekomstverwachtingen. 
Vervolgens ga je in op wensen en behoef-
ten. En dan blijkt dat een klant het risico 
van bijvoorbeeld glasschade best zelf wil 
dragen, maar het financiële risico van 
brand natuurlijk liever niet. Zo kun je 
maatwerk leveren, iedere klant is anders 
en heeft zijn specifieke wensen, waardoor 
de klant niet voor iets betaalt wat hij niet 
wil of niet nodig heeft.”

Maatregelen 
“Een ander onderwerp dat vanzelfspre-
kend ter sprake komt”, vervolgt Van 
Kessel, “is de risicosituatie van het bedrijf 
en de voorzorgsmaatregelen die getroffen 
zijn of moeten worden. In onze visie is het 
voorkomen van schade vele malen belang-
rijker dan het afsluiten van de verzekering. 
Welke maatregelen nodig zijn, blijkt uit 
de risicoanalyse. Wie daar een cruciale rol 
in speelt, is de verzekeraar. Die komt na 
mijn voorstel, zoals voor Restaurant De 
Middenhof, de risico’s namelijk ter plekke 
inventariseren. Of, zoals in dit geval: een 
kijkje in de keuken nemen.”

Risicorapportage
Van Kessel: “Zo’n inspectie kan op 
verschillende manieren gebeuren. De 
verzekeraar kan een inspecteur sturen 
die als een schoolmeester met opgeheven 
vingertje door het bedrijf loopt. Maar 
ze kunnen ook een erkende risicoadvi-
seur sturen, die op basis van kennis en 
ervaring een objectieve en professionele 
risicoanalyse maakt van de situatie, 
helder verslag uitbrengt en aanbevelingen 
doet waar de klant beter van wordt.” 
Mike Klein sluit af: “Dat was inderdaad 
een verademing. Ik ontving een preven-
tiescan met een grondige risicoanalyse 
en concrete aanbevelingen. Voorbeelden 
daarvan waren tips om niet alleen de 
afzuiginstallatie, maar ook de afzuig-
kanalen in ons onderhoudscontract op 
te nemen, het spanningsloos maken 
van apparatuur, hoe om te gaan met 
de buitenopslag en hoe je deuren kunt 
beveiligen. Dit werd gepresenteerd samen 
met het Risico Reductie Plan, boordevol 
praktische oplossingen. Kijk, daar heb je 
als ondernemer wat aan.” ■

Kijk voor meer informatie op 
www.risicoreductieplan.nl/avero.

Elke ondernemer heeft wel een 
zakelijke schadeverzekering. Daar 
is weinig spannends aan. Veel 
belangrijker is inzicht in de zakelijke 
risico’s die je als ondernemer loopt 
in relatie tot je bedrijfsvoering. 
En hoe je die schaderisico’s 
kunt voorkomen of beheersen. 
Dat is de toegevoegde waarde 
die een ondernemer als Mike Klein 
van Restaurant De Middenhof 
verwacht van zijn fi nancieel 
adviseur. Michel van Kessel van 
Van Anraad Assurantiën voldeed 
eraan met een goed advies. 

Zakelijke schaderisico’s en de 
meerwaarde van een goed advies 

Een nauwkeurig voorstel
Te midden van de overwegende nieuw-
bouw van Nieuwegein vinden we een 
grote historische boerderij waarin een 
pannenkoekenhuis, een bistro en een 
specialiteitenrestaurant zijn gevestigd. 
Zo’n 120 gasten zijn er dagelijks welkom 
onder een prachtige rieten kap. Restau-
rant De Middenhof is dan ook meer dan 
een gewoon horecabedrijf. “Alle reden”, 
zegt Michel van Kessel, “om met zo’n 
klant eerst te praten over zijn bedrijfsvisie 
en doelstellingen. Vanuit dat perspectief 
kom je samen tot een goede afweging: 
wat is cruciaal voor je zakelijke continuï-
teit en welke risico’s draag je over via een 
verzekering? En welke schaderisico’s wil 
je eventueel zelf dragen?” Mike Klein vult 
aan: “Het resultaat was een voorstel dat 
nauwkeurig aansloot op de risico’s van 
onze zaak en bedrijfsvoering, aangevuld 
met een risicoanalyse die waardevolle 
inzichten geeft.”

Maatwerk
Van Anraad Assurantiën onderscheidt 
zich in de sterk veranderende verzeke-
ringsadviesmarkt door een vernieuwende, 
klantgerichte aanpak en een perfecte 
service. Michel van Kessel: “Geen enkel 

DE ENE VERZEKERAAR 
IS DE ANDERE NIET

“Wij doen graag zaken met Avéro 
Achmea,” stelt Michel van Kessel van 
Van Anraad Assurantiën. “Waarom? 
Vooral omdat ze daar goed met ons 
en met de klant meedenken, op basis 
van deskundigheid.” Robert van 
Tongeren, risicoadviseur bij Avéro 
Achmea: “Als verzekeraar doen we er 
alles aan om de adviseur te onder-
steunen. Dit gebeurt met trainingen en 
cursussen, maar vooral door samen 
naar de klant te gaan en een gerichte 
risicoanalyse op te stellen. Een 
belangrijk instrument is ons Risico 
Reductie Plan, waarmee we klanten 
helpen risico’s verzekerbaar te maken. 
Het biedt onder meer oplossingen 
voor het voorkomen en beperken van 
schade, waarbij wordt samengewerkt 
met gerenommeerde specialisten. 
Daarmee zijn prestatieafspraken 
gemaakt waar klanten van profi teren. 
Ook werken we aan het risicobewust-
zijn van klanten, wat steeds belangrij-
ker wordt, onder meer door de 
terugtredende overheid waardoor 
ondernemers steeds meer eigen 
verantwoordelijkheid dragen.” Avéro 
Achmea heeft voor de ondersteuning 
van adviseurs en klanten op het 
gebied van riskmanagement zo’n 
twintig erkende risicodeskundigen ter 
beschikking. 

Kijk voor meer informatie op 
www.risicoreductieplan.nl/avero.

10 PRAKTISCHE TIPS
OM VEELVOORKOMENDE 
SCHADE TE VOORKOMEN

 1. Plaats brandbare opslag niet 
 buiten tegen gevels. Hiermee   
 voorkom je dat bijvoorbeeld na   
 brandstichting het vuur overslaat  
 naar het pand. 
2. Laat elektrische installaties   
 regelmatig keuren. Veel branden  
 worden veroorzaakt door tekort-  
 komingen van deze installaties. 
 3. Laat brandbare werkzaamheden   
 (zoals dakreparatie) door gerenom-
  meerde bedrijven uitvoeren. Hier  
 mee sta je samen stil bij de risico’s. 
4. Gebruik vlamdovende 
 afvalbakken. Hiermee beperk je   
 het risico van brand door roken.
5. Een rieten kap? Plaats een 
 sprinklersysteem in het dak.
6. Voorkom inbraak met goede 
 sloten, een alarmsysteem en 
 alarmopvolging.
 7. Bewaar kasgeld in een verankerde,  
 inbraakwerende kluis met afstort.
8. Voorkom waterschade. Plaats   
 watersloten, maak goten schoon en  
 laat jaarlijks het dak inspecteren.
9. Aandacht voor horeca-installaties.  
 Laat het afzuigkanaal en de motor  
 jaarlijks reinigen. Hiermee voorkom  
 je te veel vetaanslag en 
 brandrisico’s.

10. Let in de horeca extra op 
 de frituur. Hou deksels bij de hand. 

Restaurant De Middenhof: Met een kijkje in de keuken worden risico’s uitgeschakeld.

Een fi nancieel adviseur helpt ondernemers bij het maken van een risicoanalyse om schade te voorkomen.

Michel van Kessel, 
Van Anraad Assurantiën.


