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Roger Michels
Aannemersbedrijf  
uit Berkel Enschot

In dit whitepaper komen 6 ondernemers 
en 1 adviseur aan het woord:

Pieter-Leen Burger
Prospectt uit Gouda, 
groothandel voor 
woonwinkels

Mathijn Slomp 
Slomp en de Graaf 
financieel adviseurs  
uit Zwolle

Floris Venneman
Bureauvijftig uit Utrecht, 
advies en marketingbureau 
rond ouderen

Charlotte Meindersma
Charlotte’s Law & 
Fine Prints, juridisch 
advies

Niels Oosthoek 
Restaurant Groenland  
uit Driebergen

In dit whitepaper ontdek je hoe je:
›  onderneemt zonder zorgen
›  jezelf van inkomen verzekert
›  je bedrijf beschermt
›  je personeel meer zekerheid geeft
›  de risico’s in jouw branche beperkt

Reinout Ezinga
5 verschillende  
bars en cafés in 
Amsterdam

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/roger-michels?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/pieter-leen-burger?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.slomp-degraaf.nl/
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/floris-venneman?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/charlotte-meindersma?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/niels-oosthoek?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/roger-michels?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/roger-michels?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/roger-michels?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/charlotte-meindersma?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/charlotte-meindersma?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/pieter-leen-burger?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/pieter-leen-burger?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.slomp-degraaf.nl/
https://www.slomp-degraaf.nl/
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/696-floris-venneman.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/floris-venneman?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/niels-oosthoek?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/eerste-werknemer/niels-oosthoek?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/mijn-branche/horeca/personeel-zoeken-en-behouden-de-horeca?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/mijn-branche/horeca/personeel-zoeken-en-behouden-de-horeca?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/mijn-branche/horeca/personeel-zoeken-en-behouden-de-horeca?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
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Welke risico’s  
loop ik met  
mijn bedrijf?
Onderneem 
zonder zorgen

01
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Een verstandige ondernemer kijkt vooruit. Niet alleen naar de 
kansen, maar ook naar de risico’s. Iedere onderneming krijgt 
namelijk vroeg of laat te maken met tegenvallers. Daar kun je 
maar beter goed op voorbereid zijn.

Je eigen risico-checklist
Vink hieronder aan welke risico’s jij al verzekerd hebt. Daarna kun je eenvoudig zien 
met welke risico’s je nog aan de slag moet. Op de volgende pagina’s lees je hoe je 
ook die kunt afdekken. Succes!

 Ongeluk, ziekte, burn-out
Boem! In een klap ziet je wereld er anders uit. Het kan iedereen overkomen. Je bent 
ondernemer, maar geen supermens. Ook jij kunt zomaar een ongeluk krijgen, ziek 
worden of overspannen raken. Veel ondernemers verkijken zich op de impact van 
dit risico. Wat als jij ineens uit de running bent? Kan je bedrijf dan verder? Hoe vang 
je dat financieel op? Hoelang kun jij zonder inkomen leven?

 Verzuim door personeel
Ook je werknemers kunnen een ongeluk krijgen, een blessure oplopen of een 
nare ziekte. Dat is in de eerste plaats vervelend voor hen, maar ook voor jou 
als werkgever. Jij moet namelijk het loon grotendeels doorbetalen, voor de re-
integratie zorgen en op zoek gaan naar eventuele vervanging. Dat kost bakken 
met geld. En dan hebben we het nog niet eens over mogelijk productieverlies en 
ontevreden klanten. Vooral als een werknemer lange tijd niet kan werken, kan dat 
je bedrijf flink in gevaar brengen.

 Diefstal, brand, lekkage, inbraak en vandalisme
Je bent natuurlijk zuinig op je bedrijfspand, je producten, inventaris, computers en 
andere bedrijfsbezittingen. Een brand kan bijvoorbeeld grote schade aanrichten. 
Misschien ben je alles in een keer kwijt. Kom je daar nog bovenop? Kun je dit 
risico lopen?

Online beveiliging
Denk niet alleen aan je fysieke pand en bezittingen. Ook online loop je bepaalde risico’s. 
Denk aan cybercrime, virussen en ransomware. Misschien is je website tijdelijk uit de 
lucht of worden er zelfs klantgegevens gestolen. Ben jij hiervoor al goed beveiligd?

 Bedrijfsongevallen
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. In bepaalde bedrijven zijn de 
risico’s groter. Denk aan een bouwvakker die van een steiger valt of een kok 
die zijn hand verbrandt. Maar ook in een kantoorpand kan een werknemer 
van de trap vallen. Als werkgever wil je dit risico zo klein mogelijk houden en 
aansprakelijkheid voorkomen.

‘Loop niet weg 
voor je risico’s. 
Als ondernemer 
ben je geneigd de 
dingen te doen waar 
je energie van krijgt, 
maar je kunt niet 
als kip zonder kop 
ondernemen. Benoem 
je risico’s in een 
actieplan. Dat geeft  
je veel rust.’  
Pieter-Leen Burger

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/ziekteverzuim/loondoorbetaling-bij-ziekte-dit-zijn-de-regels?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
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 Schadeclaims
Schadeclaims kunnen van alle kanten komen. Boze klanten, personeelsleden, hun 
familieleden, leveranciers. Je bent als ondernemer en werkgever extra kwetsbaar, omdat 
van jou wordt verwacht dat je altijd handelt volgens de wet en de principes van goed 
werkgeverschap. Ook als je werknemers fouten maken moet je bedrijf vaak opdraaien 
voor de schade.

 Overlijden
Tja, hier wil je eigenlijk helemaal niet aan denken. Maar als je er plots mee te maken 
krijgt, is het te laat om nog iets te regelen. Als jijzelf of een van je werknemers komt te 
overlijden, wat zijn dan de financiële gevolgen voor je bedrijf en voor de nabestaanden? 
In veel gevallen komen de nabestaanden met lege handen te staan. Dat wil je niet.

 Bedrijfsspecifieke risico’s
Per branche en per bedrijf kunnen er nog allerlei extra risico’s zijn. Denk aan het 
werken met grote machines en voertuigen, veel onderweg zijn of het organiseren van 
evenementen. Welke extra risico’s loop jij? Vul in en vink af:

‘Mijn eerste werk
nemer is langdurig 
ziek geworden. Dat 
was een flinke tegen
valler. Ik heb hem 
twee jaar lang 100% 
van zijn loon door
betaald, terwijl dat 
niet verplicht was.  
Ik heb er niet  
op gelet en mijn  
loonadministrateur 
ook niet.’
Roger Michels

Bereken de verzuimkosten 
voor jouw bedrijf

€ 260
per dag

Een zieke werknemer kost je al snel twee 
keer zijn salaris. Gemiddeld kost een zieke 

werknemer in Nederland zo’n

Tip: Breng je risico’s in kaart
Goed inzicht in je risico’s is essentieel voor de toekomst van je bedrijf. Hoe kun je risico’s 
herkennen en beperken? Ga aan de slag met risicomanagement.

               Bekijk de top 4 risico’s voor ondernemers met personeel.

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/orienteren/arbeidsrecht/wat-houdt-goed-werkgeverschap?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/orienteren/arbeidsrecht/wat-houdt-goed-werkgeverschap?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/ziekteverzuim/verzuimkosten-berekenen-zo-doe-je-dat?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/ziekteverzuim/verzuimkosten-berekenen-zo-doe-je-dat?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Frisicomanagement%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/orienteren/arbeidsrecht/wat-zijn-de-risicos-van-personeel-dienst?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren


‘Als ondernemer weet 
je zelf het beste wat de 

risico’s zijn in je bedrijf. 
Een adviseur kan je 

helpen de risico’s op 
een rij te zetten en ze 
op een procesmatige 

manier aan te pakken. 
Dat is een vak apart.’

Mathijn Slomp
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Verzekering  
voor jezelf
Bescherm  
je inkomen

02
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Als ondernemer ben je kwetsbaar. In Nederland zijn er allerlei 
wetten en regels die werknemers financieel beschermen als hun iets 
overkomt, maar als bedrijfseigenaar moet je dat zelf regelen.  
De volgende verzekeringen bieden uitkomst.

 Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is de belangrijkste verzekering voor 
jezelf als je ondernemer of Directeur Grootaandeelhouder (DGA) bent. Je beschermt 
hiermee je persoonlijke inkomen als je door een ongeluk of ziekte niet meer (volledig) 
kunt werken. Als ondernemer heb je namelijk geen financieel vangnet van de overheid. 
Zelf een goede buffer aanleggen kan vele jaren duren en wat als je in de tussentijd iets 
overkomt? Bereken maar eens hoeveel je precies nodig hebt als je onverhoopt de rest 
van je leven niet meer kunt werken.

• Wat krijg je?
Met een AOV krijg je een maandelijkse uitkering als je minimaal 25% 
arbeidsongeschikt bent. Je kunt zelf de hoogte van de uitkering bepalen en 
de eindleeftijd. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om iedere maand 2500 
euro te ontvangen tot aan je 68ste. Je kunt ook een wachttijd instellen, als je 
bijvoorbeeld de eerste twee maanden zonder inkomen zelf kunt overbruggen.  
Dat scheelt weer in je premie. Naast een uitkering krijg je bij sommige 
verzekeraars ook een gezondheidscheck en/of persoonlijke coaching 
aangeboden rondom arbeidsongeschiktheid.

• Wat kost het?
Ondernemers betalen gemiddeld 260 euro per maand voor een AOV. De premie voor 
een AOV is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit scheelt zo’n 40 tot 50 procent 
in de kosten. Dan kom je gemiddeld uit op 156 euro per maand. De exacte premie is 
afhankelijk van het type werk dat je doet (beroep), je leeftijd, je gewenste uitkering, 
wachttijd en eindleeftijd. Wil je weten wat een AOV in jouw situatie kost? Bekijk een 
paar premievoorbeelden.

Tip 
De juiste AOV kiezen is niet eenvoudig. Er zijn veel aanbieders op de markt en de 
voorwaarden kunnen sterk verschillen. Vraag een offerte aan voor jouw bedrijf en 
ontvang persoonlijk advies.

 

‘Voor ondernemers 
met een klein bedrijf 
is een AOV heel be
langrijk. Als je bedrijf 
wat groter is en je een 
goede buffer hebt, 
kun je mogelijk zelf je 
arbeidsongeschikt
heid opvangen.’
Mathijn Slomp

1/3

1/8

ondernemers met 
personeel een AOV heeft. 
Bij ondernemers zonder 
personeel (zzp’ers) is dat

Uit cijfers van  
het CBS blijkt dat

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fikzelf%2Farbeidsongeschiktheid%2Fondernemers-aov%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fgezond-bedrijf%2Fis-mijn-aov-fiscaal-aftrekbaar%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fgezond-bedrijf%2Fwat-kost-een-arbeidsongeschiktheidsverzekering-aov%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fofferteaanvraag%3Fref%3DArbeidsongeschiktheidsverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
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 Nabestaandenverzekering
Als jij komt te overlijden, wil je natuurlijk dat je partner en eventuele kinderen financieel 
niet in de problemen komen. Met een nabestaandenverzekering zorg je ervoor dat jouw 
nabestaanden een vergoeding krijgen als jij er niet meer bent.

• Wat krijg je?
Je kunt kiezen voor een eenmalige uitkering aan je partner. Als er geen partner meer is, 
krijgen je kinderen of andere erfgenamen deze uitkering. Je kunt ook kiezen voor een 
maandelijkse uitkering tot aan de AOW-leeftijd van je partner.

Deze verzekering kun je in een keer afsluiten voor jezelf en je werknemers. Dit noem je 
een collectieve nabestaandenverzekering. Hiermee bied je direct extra zekerheid aan je 
werknemers en hun familie.

• Wat kost het?
De kosten zijn volledig afhankelijk van jouw situatie en wensen. Je leeftijd speelt 
mee en ook de branche waarin je actief bent. Als je kiest voor een collectieve 
nabestaandenverzekering wordt de premie in verhouding een stuk lager. Wil je weten wat 
een nabestaandenverzekering in jouw situatie kost? Vraag een offerte aan.

Meer ondernemersverzekeringen?
Naast een AOV en een nabestaandenverzekering kun je nog meer verzekeringen 
afsluiten voor jezelf. Denk bijvoorbeeld aan een zakenreisverzekering. 
Daarmee verzeker je (zakelijke) bagage, buitengewone kosten, rechtsbijstand 
en annuleringskosten. Handig als je regelmatig op reis gaat. Je kunt deze verzekering 
ook voor je personeel (collectief) afsluiten.

‘Een nabestaanden
verzekering is heel 
belangrijk voor je 
eigen familie. Als 
jij als ondernemer 
wegvalt, moet je 
partner vaak meer 
gaan werken. Dat is 
een extra tegenvaller.  
Wij merken dat 
ondernemers zich 
daar vaak niet bewust 
van zijn.’ 
Mathijn Slomp

Alle verzekeringen op een rij
Bekijk een handig overzicht van alle 
verzekeringen voor ondernemers.

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnpersoneel%2Fnabestaanden%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnpersoneel%2Fnabestaanden%2Fnabestaandenverzekering-collectief%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fofferteaanvraag%3Fref%3DNabestaandeverzekering%2520Collectief%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fikzelf%2Freizen%2Fzakenreisverzekering-individueel%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fverzekeringen-voor-ondernemers%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
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Verzekering voor 
je personeel
Zorg goed voor  
je werknemers

03
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Je werknemers zijn waarschijnlijk het belangrijkste kapitaal van je 
bedrijf. Daar wil je goed voor zorgen. Daarnaast wil je de financiële 
risico’s rond personeel beperken. Hoe doe je dat?

 Verzuimverzekering
Een van de belangrijkste verzekeringen rondom personeel is de 
verzuimverzekering. Als een werknemer ziek wordt, kost je dat als ondernemer 
veel geld. Je bent namelijk wettelijk verplicht om twee jaar lang het loon van een 
zieke werknemer door te betalen en in sommige gevallen nog langer. Met een 
verzuimverzekering dek je dit risico af.

 � Wat krijg je?
Je ontvangt een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan je zieke 
werknemer. De hoogte van de loondoorbetaling hangt af van de afspraken in 
de arbeidsovereenkomst en/of cao. Vaak gaat het om 100% in het eerste jaar en 
70% in het tweede jaar van ziekte. Bij sommige verzekeraars krijg je ook budget 
en ondersteuning om verzuim te voorkomen en persoonlijke coaching tijdens de 
ziekte en re-integratie van een werknemer.

Tip
Het is handig om te kiezen voor een verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening. 
Als werkgever ben je wettelijk verplicht om deskundige ondersteuning te regelen op 
het gebied van gezond en veilig werken. Met de hulp van een arbodienst heb je dit 
direct geregeld.

 � Wat kost het?
De kosten voor een verzuimverzekering worden berekend aan de hand van de totale 
loonsom van je bedrijf (het loon van al je werknemers bij elkaar). Een verzekeraar vraagt 
daarvan een klein percentage. Dit percentage is afhankelijk van drie dingen: 
 1. de samenstelling van je personeel 
 2. de verzuimcijfers van de afgelopen jaren  
 3. de branche waarin jouw bedrijf actief is.  
De kosten zijn verder volledig afhankelijk van het verzekeringspakket dat jij kiest 
(dekkingspercentage, eigen risico, wel of geen arbodienstverlening).

Wil je weten wat een verzuimverzekering voor jouw bedrijf kost? Vraag een  
offerte aan.

 ZW-eigenrisicoverzekering
Normaal gesproken betaalt het UWV een uitkering als een werknemer ziek uit 
dienst gaat en in de Ziektewet (ZW) belandt. Maar als jij ervoor gekozen hebt 
om eigenrisicodrager te zijn, moet jij de uitkering betalen. Met een Ziektewet-
eigenrisicoverzekering breng je dit risico onder bij een verzekeraar.

‘Als je personeel hebt, 
verzeker je dan gelijk 
tegen verzuim. Laat 
je niet leiden door 
de kosten. Ik heb het 
helaas meegemaakt: 
als een werknemer 
langdurig ziek is,  
loop je daar heel  
hard op leeg.’
Floris Venneman

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/ziekteverzuim/loondoorbetaling-bij-ziekte-dit-zijn-de-regels?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnpersoneel%2Fzieke-werknemer%2Fverzuimverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fgezond-bedrijf%2Fverzuimverzekering-wat-zijn-mijn-kosten%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fofferteaanvraag%3Fref%3DVerzuimverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fofferteaanvraag%3Fref%3DVerzuimverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/ziekteverzuim/ziektewet-hoe-werkt-het
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 � Wat krijg je?
De verzekeraar betaalt de uitkering namens jou aan je ex-werknemer. Ook word  
je geholpen om te voorkomen dat werknemers in de Ziektewet belanden.

 � Wat kost het?
De premie hangt onder andere af van de branche waarin jouw bedrijf actief is. Ook wordt 
er gekeken naar het aantal werknemers met een tijdelijk contract en de verhouding tus-
sen het loon van deze tijdelijke werknemers en de totale loonsom. Wil je weten wat een 
ZW-eigenrisicoverzekering voor jouw bedrijf kost? Vraag een offerte aan.

  Meer informatie over de ZWeigenrisicoverzekering

 WGA-eigenrisicoverzekering
Als een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en voorlopig niet kan werken, 
krijgt hij een WGA-uitkering. Als jij ervoor gekozen hebt eigenrisicodrager te zijn 
voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan moet jij deze 
uitkering betalen. Met een WGA-eigenrisicoverzekering dek je dit financiële risico. 
Je krijgt ook persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van 
(ex-)werknemers.

  Meer informatie over de  WGA-eigenrisicoverzekering

 Collectieve WIA-verzekering
Met een collectieve WIA-verzekering bied je je personeel een extra vangnet bij arbeids-
ongeschiktheid. Dit kan een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn voor (nieuwe) 
werknemers. Je werknemers kunnen namelijk een forse inkomensdaling ervaren door 
ziekte, omdat er vaak beperkt of geen recht is op een WIA-uitkering. Met een WIA-verze-
kering zorg jij voor een financiële aanvulling en de nodige coaching.

  Meer informatie over de  Collectieve WIA-verzekering

 Anw-pensioen
Als een werknemer overlijdt, kunnen de nabestaanden te maken krijgen met 
inkomensverlies. De achterblijvende partner krijgt vaak geen of een lage Anw-uitkering 
van de overheid. Met een Anw-pensioen vul je dat tekort aan tot een gewenst bedrag. 
Daarmee zorg je goed voor de familie van je personeel.

  Meer informatie over de  Anw-pensioen

‘Toen mijn bedrijf 
groeide, ben ik 
 eigenrisicodrager 
geworden. Hoe meer 
mensen in dienst, des 
te interessanter het 
wordt. Dan bespaar je 
geld. Als het misgaat, 
besef je pas wat het 
is om eigenrisicodra
ger te zijn. Als kleine 
 ondernemer zie je dat 
niet meteen in.’ 
Roger Michels

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fofferteaanvraag%3Fref%3DZW-eigenrisicoverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnpersoneel%2Fzieke-werknemer%2Fzw-eigenrisicoverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnpersoneel%2Fzieke-werknemer%2Fwga-eigenrisicoverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/ziekteverzuim/wia-uitkering-wat-en-hoe?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnpersoneel%2Fzieke-werknemer%2Fwia-0-tot-100-plan%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnpersoneel%2Fnabestaanden%2Fanw-pensioen%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
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 Collectieve nabestaandenverzekering
Een andere optie om te zorgen voor de nabestaanden van een overleden werknemer 
is de collectieve nabestaandenverzekering. Je zorgt hiermee voor een eenmalige of 
maandelijkse uitkering. Bij deze verzekering kun je direct jezelf meeverzekeren.

  Meer informatie over de  Collectieve nabestaandenverzekering

 Expatverzekering
Als je werknemers in het buitenland laat werken is een expatverzekering  
aan te raden. Je kunt in veel gevallen zelf een pakket samenstellen voor  
je expat(s). Zo kun je de ziektekosten, tandheelkundige kosten, ongevallen  
en arbeidsongeschiktheid verzekeren. Je kunt deze verzekering voor een  
of meerdere werknemers (collectief) afsluiten. 

  Meer informatie over de  Expatverzekering

 Ongevallenverzekering
Met een ongevallenverzekering regel je een eenmalige uitkering bij overlijden of 
invaliditeit door een arbeidsongeval. Hiermee kun je de getroffen werknemer of 
zijn nabestaanden financieel ondersteunen. Ook extra kosten voor omscholing en 
aanpassing van de werkplek, auto of huis zijn meeverzekerd. Voor ondernemers in 
bepaalde branches is deze verzekering verplicht.

  Meer informatie over de  Ongevallenverzekering

‘Personeel aan nemen 
is een grote stap. 
Vooral vanwege de 
verantwoordelijkhe
den en aansprake
lijkheden die je als 
werkgever hebt. Het 
is voor mij als kleine 
ondernemer vooral 
een groot risico als 
personeel ziek wordt. 
Daar heb ik gelukkig 
een verzuimverzeke
ring voor.’ 
Charlotte Meindersma

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnpersoneel%2Freizen%2Fexpat-pakket-collectief%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnpersoneel%2Fongevallen%2Fongevallenverzekering-collectief%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
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Verzekering  
voor je bedrijf
Belangrijkste 
verzekeringen 
voor het MKB

04
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Er zijn heel wat verzekeringen om je bedrijf en je activiteiten  
te beschermen. Welke verzekeringen heb jij nodig? Lees meer  
over de belangrijkste verzekeringen voor het MKB.

 
1. Bedrijfspand en inventaris 
Voor de meeste ondernemers is hun bedrijfsgebouw essentieel voor het runnen van 
een goede business. Het is dan ook verstandig om je pand goed te verzekeren. Ook je 
waardevolle voorraad, inventaris, goederen en elektronica kun je beschermen met de 
juiste verzekeringen. Je hebt o.a. de volgende opties:

 � Bedrijfsgebouwenverzekering
 � Inventaris/goederenverzekering
 � Elektronicaverzekering
 � Geldverzekering
 � Glasverzekering

Compleet pakket
Het is slim om een pakket te kiezen met verzekeringen die voor jouw bedrijf nuttig zijn. Je 
hebt dan één duidelijk overzicht, geen overlap tussen de verzekeringen en je kunt profiteren 
van pakketkorting tot 10 procent. Bekijk een compleet pakket van bedrijfsverzekeringen.

 
2. Aansprakelijkheid 
Iedereen maakt fouten en een ongeluk kun je niet altijd voorkomen. Bescherm je  
bedrijf tegen flinke schadeclaims met de juiste verzekeringen. Welke opties zijn er?

 � Aansprakelijkheidsverzekering
 � Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 � Verkeersschadeverzekering Medewerkers

Beroepsfoutje, oeps!
Een verkeerd advies, een fout in een contract of een verkeerd ontwerp. Dit soort 
beroepsfouten kunnen enorme gevolgen hebben. De kosten zijn dan niet te overzien 
voor een klein bedrijf. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd 
voor die kosten.

3. Rechtsbijstand
De kans op een conflict is altijd aanwezig. Bijvoorbeeld met een werknemer over zijn 
loon, met een boze klant over een product, met leveranciers over voorwaarden of met 
de gemeente over een vergunning. Dan is vaak juridische hulp nodig. En een jurist is 
niet goedkoop. Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van professionele 
hulp bij (dreigende) conflicten.

 � Rechtsbijstandverzekering

‘Wees kritisch op je 
verzekeringen, maar 
kijk niet alleen naar 
wat een verzekering 
kost. Je hoeft echt niet 
alles te verzekeren. 
Kijk naar de impact 
op je bedrijf als je die 
verzekering niet hebt. 
Dan ga je verzekeren 
veel meer als een nut
tige investering zien 
dan een kostenpost.’
Mathijn Slomp

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fbedrijfspand-en-inventaris%2Fbedrijfsgebouwenverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fbedrijfspand-en-inventaris%2Finventaris-goederenverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fbedrijfspand-en-inventaris%2Felektronicaverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fbedrijfspand-en-inventaris%2Fgeldverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.goudse.nl/ondernemer/mijnbedrijf/bedrijfspand-en-inventaris/glasverzekering?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.goudse.nl/ondernemer/mijnbedrijf/bedrijfspand-en-inventaris/glasverzekering?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.goudse.nl/ondernemer/mijnbedrijf/bedrijfspand-en-inventaris/glasverzekering?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Faansprakelijkheid%2Faansprakelijkheidsverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Faansprakelijkheid%2Fberoepsaansprakelijkheidsverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fverkeer-en-vervoer%2Fverkeersschadeverzekering-voor-medewerkers%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Frechtsbijstand%2Frechtsbijstandverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
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4. Cybercrime
Ransomware, DDos-aanvallen, phishing mails, noem maar op. Cybercriminaliteit 
komt steeds vaker voor. Niet alleen bij grote bedrijven. Hackers richten zich steeds 
vaker op het MKB. Zijn jouw online activiteiten al goed beveiligd? En wat als het toch 
misgaat? Misschien ligt je hele onderneming plat of krijg je te maken met boetes en 
schadeclaims. Ook hier kun je je tegen verzekeren. Met een cyberverzekering krijg je 
hulp bij het voorkomen en herstellen van cybercrime. Als dit niet mogelijk is, ontvang  
je een vergoeding.

 � Cyberverzekering

Voorkom hacks en leaks
Hoe kun jij cybercrime en datalekken voorkomen binnen jouw bedrijf? Bekijk deze 4 tips.

5. Bedrijfsschade
Als je bedrijfsactiviteiten na een brand, inbraak of grote waterschade geheel of 
gedeeltelijk stilvallen, heb je een groot probleem. Dit kan de bedrijfscontinuïteit in 
gevaar brengen. Er zijn verschillende verzekeringen die je helpen bij een plan B of een 
vergoeding bieden voor de schade. Zoals:

 � Bedrijfsschadeverzekering
 � Milieuschadeverzekering
 � Extra kostenverzekering
 � CAR- en montageverzekering

Heb jij al een plan B?
Zorg dat je na een tegenvaller snel weer verder kunt met ondernemen. Je kunt
verschillende maatregelen nemen, zoals het maken van een bedrijfscontinuïteitsplan.
Bekijk nuttige tips voor bedrijfscontinuïteit.

Meer bedrijfsverzekeringen?
Natuurlijk zijn er nog meer verzekeringen die nuttig kunnen zijn voor jouw 
bedrijfssituatie. Misschien organiseer je wel grote of kleine evenementen?  
Dan is een evenementenverzekering heel nuttig. En als jij en/of je werknemers  
vaak onderweg zijn, heb je verzekeringen nodig op het gebied van verkeer en 
vervoer, zoals een personenautoverzekering, een bestelautoverzekering en een 
vervoerverzekering eigen goederen.

‘Een bedrijfsschade
verzekering is vaak 
onderbelicht. Alle fa
cetten van het bedrijf 
komen hier in terug, 
omdat het de wegval
lende marge en vaste 
kosten dekt na een 
calamiteit.’
Mathijn Slomp

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fcybercrime%2Fcyberrisk%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/privacywet-avg/cybercrime-voorkomen-het-mkb-4-tips?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fbedrijfscontinuiteit%2Fbedrijfsschadeverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fbedrijfscontinuiteit%2Fmilieuschadeverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fbedrijfscontinuiteit%2Fextra-kostenverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fbedrijfscontinuiteit%2Fcar-en-montageverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fbedrijfscontinuiteit%2Fcar-en-montageverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fbedrijfscontinuiteit%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fevenementen%2Fdoorlopende-evenementenverzekering%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fverkeer-en-vervoer%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbedrijf%2Fverkeer-en-vervoer%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
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Hoe zit het  
in mijn branche?
Bekijk de top 5 
verzekeringen  
per branche

05
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Wat zijn de belangrijkste verzekeringen in jouw branche?  
Bekijk hieronder de top 5 meest gekozen verzekeringen  
in 6 verschillende branches.

‘Uiteraard zijn we 
verzekerd voor alle 
nodige zaken in de 
horeca. Het is handig 
dat je een goed pakket 
hebt als ondernemer. 
Laat je goed 
informeren. Bepaal 
welke verzekeringen 
echt belangrijk 
zijn voor je bedrijf. 
Verzekeringswerk is 
niet je vak. Laat dus 
iemand meekijken die 
er verstand van heeft.’
Niels Oosthoek

  Horeca

01 Aansprakelijkheid

02 Inventaris/goederen

03 Verzuim

04 Bedrijfsschade 

05 AOV

Bespaar op je premie. Kies voor een 
pakket met horecaverzekeringen.

  Detailhandel

01 Inventaris/goederen

02 Aansprakelijkheid

03 Bedrijfsschade 

04 Verzuim

05 AOV

Lees meer over de juiste 
verzekeringen in de detailhandel.

  Bouw

01 Aansprakelijkheid

02 CAR- en Montage

03 Bestelauto

04 Inventaris/goederen 

05 Verzuim

Los verzekeren is duurder. Bekijk een 
verzekeringspakket voor de bouw.

  Groothandel

01 Verzuim

02 Aansprakelijkheid

03 Inventaris/goederen

04 Ongevallen

05 AOV

Kies je eigen pakket met 
verzekeringen in de groothandel.

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbranche%2Fcompleetverzekerd%2Fhoreca-verzekeringen%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbranche%2Fcompleetverzekerd%2Fverzekeringen-voor-detailhandel%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbranche%2Fcompleetverzekerd%2Fverzekeringen-voor-bouw%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbranche%2Fcompleetverzekerd%2Fverzekeringen-voor-groothandel%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
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   Persoonlijke 
 dienstverlening

01 Aansprakelijkheid

02 Verzuim

03 Inventaris/goederen

04 Bedrijfsschade

05 AOV 

Maak je eigen pakket met 
verzekeringen in de persoonlijke 
dienstverlening.

   Zakelijke 
dienstverlening

01 Aansprakelijkheid

02 Verzuim

03 Inventaris/goederen

04 Bedrijfsschade

05 AOV 

Stel je eigen verzekeringspakket 
samen voor de zakelijke 
dienstverlening.

 
Welke verzekeringen heb jij echt nodig?
Dat is afhankelijk van jouw wensen en bedrijfssituatie. Bekijk samen met een 
onafhankelijke adviseur wat de risico’s zijn voor jouw bedrijf en hoe je die slim 
kunt beperken en voorkomen. Vraag een offerte aan bij een adviseur.

‘Wij moeten vooral 
onze voorraad goed 
in de gaten houden. 
Bij een brand of 
diefstal hebben we 
een groot probleem. 
We doen er alles aan 
om dat te voorkomen 
en financiële schade 
te dekken.’
Pieter-Leen Burger

Houd je bedrijf gezond
Bouw verder aan een financieel gezonde onderneming. Bekijk vragen en 
antwoorden over verzekeringen en lees ervaringen van andere ondernemers.

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbranche%2Fcompleetverzekerd%2Fverzekeringen-voor-de-persoonlijke-dienstverlening%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbranche%2Fcompleetverzekerd%2Fverzekeringen-voor-de-persoonlijke-dienstverlening%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbranche%2Fcompleetverzekerd%2Fverzekeringen-voor-de-zakelijke-dienstverlening%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fmijnbranche%2Fcompleetverzekerd%2Fverzekeringen-voor-de-zakelijke-dienstverlening%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fofferteaanvraag%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fgezond-bedrijf%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/forward?url=https%3A%2F%2Fwww.goudse.nl%2Fondernemer%2Fgezond-bedrijf%3Futm_source%3Dondernemenmetpersoneel%26utm_campaign%3Dexternal%26utm_medium%3Dwhitepaper-pdf-verzekeren&group=Whitepaper
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ondernemen. Dit doen 
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afdekken. Daardoor kun jij 
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Nog niet uitgelezen?

Ondernemen Met Personeel
Zorg goed voor je personeel, 
dan zorgt je personeel 
goed voor je bedrijf. Lees 
meer praktische tips op 
OndernemenMetPersoneel.nl. 
Blijf op de hoogte via  
de nieuwsbrief, Twitter  
of LinkedIn.

Checklist: klaar voor  
(meer) personeel?
Is alles geregeld voor het aannemen  
van een nieuwe werknemer?  
Voldoe je aan de wet- en regelgeving?  
Beheers je alle aspecten van goed 
werkgeverschap?  
Met deze checklist krijg je een  
helder beeld en tips ter verbetering.

Whitepaper: Personeelskosten  
op een rij 
Goed personeel is kostbaar 
voor jou als ondernemer. Met 
een team van gemotiveerde 
werknemers kun je je bedrijf  
laten groeien. Hoeveel waarde 
hecht jij aan je werknemers?  
In dit whitepaper helpen we  
je die balans op te maken.

Checklist: klaar voor  
(meer) horecapersoneel?
Geschikte werknemers zijn lastig te 
vinden in de horeca. Met de juiste 
arbeidsvoorwaarden en aanpak 
kun je toch je slag slaan. Vul de 
horecachecklist in en je ontdek 
binnen enkele minuten  
hoe je ervoor staat.

Whitepaper: Wat kost 
horecapersoneel? 
Als horecawerkgever heb je te maken 
met specifieke kosten en uitgaven. 
Hoe krijg je dit goed in balans? 
Zorg dat je personeelskosten in 
verhouding blijven met de prijs  
van gerechten en drankjes.  
Hoe? Lees dit whitepaper.

Mijn branche
Personeelszaken verschillen enorm 
per branche. Voor jouw bedrijf 
gelden waarschijnlijk specifieke 
cao-afspraken en arboregels.  
Iedere branche heeft ook zijn  
eigen uitdagingen en risico's 
rondom personeel.

Colofon

Ondernemen
met personeel

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aanmelden-gratis-nieuwsbrief?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://twitter.com/metpersoneel
https://www.linkedin.com/showcase/ondernemenmetpersoneel-/
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/whitepaper-checklists/klaar-voor-meer-personeel?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/whitepaper-checklists/wat-kost-personeel?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/whitepaper-checklists/klaar-voor-meer-horeca-personeel?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/whitepaper-checklists/klaar-voor-meer-horeca-personeel?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/whitepaper-checklists/wat-kost-horeca-personeel?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/mijn-branche?utm_source=ondernemenmetpersoneel&utm_campaign=external&utm_medium=whitepaper-pdf-verzekeren

