Ondernemersadvies

AOV-schade

Letselschade

Letselschade bij werknemers/particulieren

“Met open communicatie
en heldere oplossingen
kunnen alle partijen vooruit.”
Wanneer een werknemer/particulier te maken krijgt
met letselschade, zijn de gevolgen groot. Voor de
werknemer: waar kan hij of zij financieel op rekenen,
kan hij of zij ooit weer aan het werk en zo ja, in welk
beroep? Ook voor de werkgever zijn de gevolgen
aanzienlijk. Financieel, maar ook in het opvangen van
de werkzaamheden van de uitgevallen werknemer.
Vitale Zaken werkt samen met alle partijen. We gaan
in gesprek met de werknemer, eventueel diens belangenbehartiger, de werkgever en de verzekeraar.
Met open communicatie en heldere oplossingen
kunnen alle partijen weer vol vertrouwen vooruit.
Hoe kunnen wij u helpen?
Quickscan Financieel
Een werknemer kan bij ernstig letsel arbeidsongeschikt
raken voor het werk of beroep dat hij/zij uitoefent.
Daarmee is sprake van financiële schade. Als werknemer of particulier weet je graag snel waar je recht
op hebt. Hoe maak je dat inzichtelijk?
Vitale Zaken vraagt alle gegevens op om inzicht te
krijgen in de financiële situatie van de betrokkene in de
3 jaar voor het ongeluk. Met het salaris en eventuele
neveninkomsten voeren onze ervaren adviseurs de
Quickscan Financieel uit. Vervolgens kan in overleg
met de aansprakelijke verzekeraar bevoorschotting
plaatsvinden. Zonder discussie, zonder onnodig tijdverlies. Zo kunnen alle partijen snel verder.

Bepaling Verlies aan verdienvermogen (VaV)
werknemers/particulieren
In geval van letsel is van belang dat de betrokken
verzekeraar eerst de aansprakelijkheid erkent. Maar
dan begint het pas. Wat is dan de schade? Hoe wordt
deze bepaald en wat is redelijk? Maar ook: kan de
betrokkene weer terugkeren in zijn of haar functie?
Is er kans op herstel? Er zijn vele vragen, medisch,
financieel en carrièretechnisch.
De adviseurs van Vitale Zaken gaan in gesprek
met de betrokken werknemer/particulier, eventueel
diens belangenbehartiger en de aansprakelijke
verzekeraar. We kijken naar de financiën en
bespreken de eventuele gevolgen voor de loopbaan
van de werknemer.

“Samen stellen we een
berekening op waar iedereen
achter kan staan. Zo kunnen
alle partijen snel verder.”
Voor het berekenen van het Verlies aan verdienvermogen stellen we gezamenlijke uitgangspunten
op. Wanneer deze duidelijk en akkoord zijn, kunnen
we snel schakelen. Vanuit vertrouwen stellen we een
berekening van het VaV op. Want dat is waar alle
partijen het meeste aan hebben: duidelijkheid. >

Schade voor werkgevers
Niet alleen de werknemer lijdt schade, maar soms
ook de werkgever. Meestal aanzienlijke schade zelfs.
Alleen: dat heeft de werkgever vaak niet door. Maar
denk eens aan het regelen van vervanging, het inwerken van een vervangende medewerker (als die al te
krijgen is), verlaging van de productiviteit, de mogelijke
verplichting tot het aanvullen van het loon van
betrokkene tot 100% gedurende de periode van
arbeidsongeschiktheid.
Vitale Zaken levert een korte, bondige rapportage
met een heldere berekening van de eventuele schade
die de werkgever lijdt. Daarvoor gaan onze adviseurs in
gesprek met de werkgever. Zo komen we snel tot een
berekening waar iedereen achter kan staan.

Coaching & begeleiding van de werkgever
Omgaan met letselschade vraagt meer dan alleen
helderheid over de vergoeding van de ontstane schade.
De uitval van de werknemer kan veel gevolgen hebben
voor de werkgever. Er kunnen allerlei vraagstukken
ontstaan waar de werkgever niet zo 1,2,3 een antwoord
op heeft. Wat betekent de uitval van de werknemer
voor mijn bedrijf? Kan ik wel de juiste vervanging
vinden? Heb ik eventueel een medewerker die die
functie/rol kan overnemen? Hoe regel ik dat?
In een gesprek met de ondernemerscoach van Vitale
Zaken stellen we de behoefte van de werkgever vast.
We bekijken welke mogelijkheden er zijn om de werkgever verder te helpen en starten het begeleidingstraject. Vitale Zaken zorgt ervoor dat de werkgever
weer met vertrouwen naar de toekomst kan kijken.

•

Over Vitale Zaken
De bedrijfsadviseurs en ondernemerscoaches van Vitale Zaken zijn veelzijdige ondernemers met een bedrijfskundige
of bedrijfseconomische achtergrond. Door hun jarenlange ervaring zijn zij de ideale partners om de eventuele schade voor
werkgevers en werknemers/particulieren in kaart te brengen en werkgevers te coachen en te adviseren.
Voor meer informatie: www.vitalezaken.nl
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Contact

Vitale Zaken

Neem contact op met Vitale Zaken voor een

Kruisstraat 11

vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen

4007 PC TIEL

bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u

M: 06-15945963

kunnen bieden.
info@vitalezaken.nl
www.vitalezaken.nl
linkedin.com/company/vitale-zaken

Specialist in bedrijfskundige oplossingen voor ondernemers. Daadkrachtig. Snel. Ervaren.

