
Ondernemen doe je samen!

Workshop Arbeidsongeschiktheid en Bedrijfsverzekeringen voor 
starters.

Ing. Paul E.G.H. Corten

(Contra) expert en Bedrijfsrisico-deskundige



Waarom een eigen BEDRIJF?

Waarom?
Van je talent en kennis, je werk maken in 
volledige onafhankelijkheid,
Hoe?
Denken in (on)mogelijke mogelijkheden,
Wat?
Vraagbaak op financieel, 
verzekeringstechnisch en schade technisch 
gebied



Opleidingen 

• Hogere Agrarische School te Den Bosch

• Branche Diploma’s Assurantiën

• Transport,
• Aansprakelijkheid
• Brand en VARIA

• WFT Ministerie van Financiën

• Adviseur Basis
• Adviseur Schade Particulier
• Adviseur Inkomen
• Adviseur Schade Bedrijven



Werkervaringen
• Interpolis NV (1984 – 1996)

• Agrarisch inspecteur
• Algemeen inspecteur

• Gedetacheerd Leiding gegeven aan Buro Watersnood Agr.        
In opdracht van Ministerie van Landbouw en Visserij (1993 en 1995)

• Rabobank (1996-2000)
• Teamleider Bedrijven en Verzekeringsspecialist Bedrijven

• Nationale Nederlanden (2000 – 2013)
• Vestigingsdirecteur Stijnen-Cobben Assurantiën Meerssen
• Statutair Directeur Stijnen-Cobben Assurantiën Stein-Meerssen
• Lid Managementteam Zuidstaete
• Relatiebeheerder Groot Bedrijf en Industrie 





Focus op Expertise en Contra-expertise



Bedrijfsrisico’s en oplossingen

Tips:

1. Onderzoek welke verzekeringen gangbaar zijn in jouw sector,

2. Dek risico’s af die je niet zelf kunt overzien,

3. Welke verzekeringen moet je (wettelijk) afsluiten?

4. Welke alternatieven zijn er?



Enkele misverstanden over risico’s

1 Met leveringsvoorwaarden loop ik geen aansprakelijkheidsrisico,

2 Ik werk vanuit huis, een privé-inboedelverzekering is genoeg,

3 Arbeidsongeschiktheid? Dat overkomt mij niet!

4 Een verzekering lost risico’s op,

5 Als ik een lager bedrag verzeker, bespaar ik geld,

6 Eenmaal afgesloten, voor alles verzekerd,

7 Ik wil opstarten, verzekeren komt nog wel!



Zeven vanzelfsprekendheden

1. Bedrijfsaansprakelijkheid (vanaf € 150,-/jaar), 
(Beroepsaansprakelijkheid vanaf €1000,- /jaar),

2. Arbeidsongeschiktheid, (vanaf €100,-/mnd)

3. Rechtsbijstand, (vanaf € 300,- /jaar)

4. Ziektekosten, (€ 1100,-/jaar basisdekking),

5. Pensioen, Goede voorlichting noodzakelijk!

6. Gebouw/Goederen /Inventaris, 

7. Bedrijfsstagnatie.



Burger
Initiatieven

Versus
Verzekeraars



Broodfondsen
Bron: Broodfonds.nl



Een solidair vangnet voor ondernemers

• 15.600 ondernemers

• in 343 groepen

• in 138 plaatsen

Bron: Broodfonds.nl



Werking Broodfonds

• https://youtu.be/Mz9TcULCArU
• Maandelijkse inleg op eigen Bf-rekening
• Schenkingen (100% / 50%)
• Geen centrale pot
• 30 dagen wachttijd
• Max. 2 jaar schenking
• Solidariteit



Deelnameniveaus
maandelijkse inleg
(exclusief contributie)

• € 33,75
• € 45,00
• € 56,25
• € 67,50
• € 78,75
• € 90,00
• € 101,25
• € 112,50

maandelijkse schenking
in geval van ziekte

• € 750,00
• € 1.000,00
• € 1.250,00
• € 1.500,00
• € 1.750,00
• € 2.000,00
• € 2.250,00
• € 2.500,00



Voorwaarden
• bij toetreden ben je arbeidsgeschikt, geen medische 

poespas, geen leeftijdsgrenzen,
• je onderneemt al een jaar, 
• je haalt minimaal €750,- per maand netto winst uit

je onderneming. 

Eenmalig betaal je als lid € 250,00 inschrijfkosten. Daarnaast 
betaal je iedere maand € 10,- contributie plus de inleg die je zelf 
hebt gekozen. 



Tip!

• Bespreek met je adviseur de mogelijkheid om een 
Combi te creëren tussen een Bf en een AOV
– Bf +
– AOV met een wachttijd van 2 jaar  en een uitkering bij een 

AO% vanaf 45%



Interactie!


