Grip op de Zaak!
De dienstverlening van Artoos Van der Ham

Raijmakers BV is per 2020 uitgebreid met het
product Grip op de Zaak!
Deze dienstverlening betreft een snelle
arbeidsdeskundige inventarisatie bij een
letselschade met een zelfstandig ondernemer,
inclusief een financiële quickscan. Met als doel dat
zowel de ondernemer als de verzekeraar kort na
een ongeval (weer) Grip op de Zaak krijgen.

Even wat feiten:
Volgens cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel telt Nederland begin 2020 circa 2
miljoen ondernemingen. Van het totale aantal ondernemers gaat het om circa 1,3 miljoen
zzp'ers (zowel fulltime als parttime). De kans wordt steeds groter dat het
letselschadeslachtoffer een zelfstandig ondernemer is. Tevens is bekend dat de
meerderheid van de zelfstandig ondernemers geen AOV heeft afgesloten.
Zonder AOV staat de zelfstandig ondernemer er na een ongeval helemaal alleen voor.
Naast de zorgen over zijn herstel spelen vragen met betrekking tot de continuïteit van de
onderneming. Welke maatregelen moeten worden genomen om de uitval op te vangen,
wanneer, wie gaat dat betalen, hoe blijf ik mijn klanten bedienen?
Maar ook de verzekeraar heeft vragen: wat is de geschatte uitval van de ondernemer, wat
zijn de kosten van de te nemen maatregelen, hoe stond het bedrijf er financieel voor, hoe
ziet de kosten batenanalyse eruit en hoe de re-integratie in gang te zetten?
Zonder snelle interventie loopt zowel de ondernemer als de verzekeraar het risico om de
Grip op de Zaak te verliezen. De praktijk leert ook dat hoe langer er wordt gewacht met het
in kaart brengen van het bedrijf van de ondernemer en de re-integratiemogelijkheden, hoe
lastiger het wordt om er als partijen met elkaar uit te komen.
In de afgelopen jaren kregen wij al steeds vaker te maken met vroege opdrachten in
letselschadezaken met een zelfstandig ondernemer. Maar naar ons idee zijn er nog te veel
zaken waarbij arbeidsdeskundige interventie uitblijft of te laat wordt ingezet.
Wat kunt u verwachten?
De arbeidsdeskundigen van Artoos Van der Ham Raijmakers BV hebben zeer veel ervaring
met letsel- en arbeidsongeschiktheidszaken met zelfstandig ondernemers in alle branches
en sectoren.

Als geen ander kunnen zij snel en compleet de situatie inventariseren, zowel
arbeidsdeskundig als bedrijfseconomisch. Maar ook met concrete adviezen en oplossingen
komen.
Binnen vijf weken na ontvangst van de opdracht kunnen de opdracht gevende partijen een
rapportage verwachten met de volgende onderwerpen:
• Analyse van het bedrijf (product / dienstverlening, organisatie, proces, arbeidsbezetting,
klanten etc.).
• Taak- en functieanalyse van de zelfstandig ondernemer, inclusief kenmerkende
belastingen.
• Knelpuntenanalyse.
• Quickscan van de financiële situatie tot aan het ongeval, op basis van jaarcijfers, btw
aangiften en zo mogelijk voorlopige cijfers van het ongevalsjaar. Met aandacht voor het
verdienmodel, levensvatbaarheid en financiële gevolgen na het ongeval.
• Concrete adviezen ten aanzien van de mogelijke maatregelen om de uitval op te
vangen en de continuïteit van het bedrijf te borgen, inclusief een kosten-batenanalyse.
• Concrete re-integratieadviezen.
Uiteraard is het ook mogelijk (en wenselijk) om de zelfstandig ondernemer verder te
begeleiden.
Een Grip op de Zaak!-opdracht kunt u aanmelden via de mail: info@avrexpertise.nl.
Meer informatie?
Neem contact op met Peter van der Ham (peter@avrexpertise.nl of 06-42763735) of
Dirk Raijmakers (dirk@avrexpertise.nl of 06-21495127) of via ons vaste nummer.
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