
Ondernemen doe je samen !

• Ing. Paul E.G.H. Corten

• (Contra) expert en Bedrijfsrisico-deskundige

• Frank  Reijans FFP 

• Reijans Financieel Advies skundigef
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Agenda

- Wie zien jullie zitten/praten ?

- Waarom gekozen voor zelfstandigheid?

- Wat willen wij jullie meegeven?

- Bedrijfsrisico’s en Oplossingen

- AOV versus Broodfonds
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Opleiding en werkervaring

• Agrarische Hogeschool Den Bosch

• Diverse Branche Diploma’s Assurantiën

• WFT Ministerie van Financiën

• Adviseur Basis

• Adviseur Schade Particulier

• Adviseur Inkomen

• Adviseur Schade Bedrijven

• NIVRE Register-expert
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- Bouwkundig-en vee-expert
- Teamleider Bedrijven
- Directeur Stijnen-Cobben

Assurantiën
- Senior zakelijk risicoadviseur Zicht
- Contra-expert Risk-Co



Opleiding en werkervaring

• Agrarisch Hogeschool Den Bosch

• Assurantie A

• Adviseur Basis

• Adviseur Schade Particulier

• Adviseur Inkomen

• Adviseur Schade Bedrijven

• Adviseur Vermogen
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- Hendrikx Assurantiën
- Bedrijvenadviseur Rabobank
- Pensioenadvies ING
- Zakelijk Bankier ING
- Relatiebeheerder Accon AVM
- Private Banking Rabobank
- Zakelijk Bankier Rabobank
- Frank Reijans Ondernemersverzekeringen



Waarom gekozen voor zelfstandigheid ?

• Van je talent en kennis, je werk maken in volledige onafhankelijkheid;

• Denken in (on)mogelijke mogelijkheden, echter met een duidelijke 
focus.

• Samenwerken met anderen geeft voldoening

• Waardering krijgen voor de deskundigheid en het werk wat je doet

• Door standaardisering aanbod vergroot de behoefte aan maatwerk
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Wat willen wij jullie meegeven?

• Bewust maken dat je als zelfstandige risico’s loopt;

• Hoe hiermee om te gaan;

• Helpen met keuzes maken.

• Neem je partner mee in je verhaal
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Bedrijfsrisico’s en oplossingen 

• Onderzoek welke verzekeringen gangbaar zijn in jouw 
sector;

• Dek risico’s af die je niet zelf kunt overzien;ï

• Welke verzekeringen moet je (wettelijk) afsluiten?;

• Welke alternatieven zijn er?
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Aansprakelijkheid

• Wat doe je en onder welke 
voorwaarden ?
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Voorwaarden…….

• Met de juiste voorwaarden loop ik geen risico
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Enkele stellingen over risico’s

• Ik werk vanuit huis, een privé-inboedelverzekering is genoeg;

• Een verzekering lost risico’s op;

• Als ik een lager bedrag verzeker, bespaar ik geld;

• Eenmaal afgesloten, voor alles verzekerd;

• Arbeidsongeschiktheid? Dat overkomt mij niet!
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Arbeidsongeschiktheid (zomaar wat vragen……)

• Wat heb je in het verleden verdiend ? (verdiencapaciteit)

• Wat heb je nodig om van te leven ?

• Wat verwacht je te gaan verdienen ?

• Wat zijn je reserves en waar heb je die voor nodig ?

• Wat heb je aan pensioen opgebouwd ?

• Is jouw partner bereid om jouw inkomensverlies (deels) te 
compenseren tot aan je pensioen of zelfs levenslang ?

• Wat spreek je af met je eventuele vennoot ? Is deze bereid om voor 
jou te werken als jij ziek bent ?
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Burgerinitiatieven versus verzekeren12

Broodfonds



Een solidair vangnet voor ondernemers

• 28.350 deelnemers

• in 623 groepen en 7 Broodfondsen in oprichting

• 46 leden gemiddeld per groep

• Gemiddeld ontvingen zieken  8.200,-

• Gemiddelde schenkingsperiode 7 maanden

• Saldo van alle rekeningen ruim 26 mio.

• in 297 plaatsen

Bron: Broodfonds.nl
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Werking Broodfonds

• Maandelijkse inleg op eigen Bf-rekening

• Schenkingen (100 % / 50 %)

• Geen centrale pot

• 30 dagen wachttijd

• Max. 2 jaar schenking

• Solidariteit
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Deelnameniveaus15

Bron: Broodfonds.nl



Voorwaarden

• Bij toetreden ben je arbeidsgeschikt, geen medische vragen, geen 
leeftijdsgrenzen;

• Je onderneemt al een jaar;

• Je haalt minimaal 750,- EUR / maand netto winst uit je onderneming;

Eenmalig betaal je als lid 250,- EUR inschrijfkosten. Daarnaast betaal je 
iedere maand 10,- EUR contributie plus de inleg die je zelf gekozen hebt.
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Bron: Broodfonds.nl



Pensioenakkoord – Verplichte AOV

• In de loop van 2022, maar uiterlijk 1 januari 2023, gaat het nieuwe 
pensioenstelsel in;

• UWV wordt uitvoerende instelling;

• Belastingdienst heft de premie;

• Maximaal 70% van laatst verdiende inkomen (Max. EUR 30.000,-);

• Standaard wachttijd 52 weken (Naar wens verlagen of verhogen);

• Premie 8% van het inkomen;

• Alternatief: Regel zelf een verzekering die minimaal gelijk is aan de 
verplichte verzekering;
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Zoek de samenwerking. Help elkaar !18



Vragen ?19


