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Ondernemers back on track

De schade 
beperken en 

zo goed 
mogelijk verder

Ondernemersadvies AOV-schade Letselschade



AOV-schade
Arbeidsongeschiktheid is ingrijpend voor iedereen. 
Maar ondernemers hebben ook te maken met de  
gevolgen voor hun bedrijf. Vitale Zaken helpt de 
schade te beperken, zodat de ondernemer én het 
bedrijf met vertrouwen de toekomst in kunnen gaan.

Vitale Zaken werkt samen met alle partijen.  
We gaan in gesprek met de verzekeraar, de arbeids- 
deskundige en de ondernemer. Want alleen zo  
komen we tot heldere oplossingen waar alle partijen 
achter staan.

Hoe kunnen wij u helpen? 

Quickscan AOV
Wanneer een ondernemer (deels) is uitgevallen  
door arbeidsongeschiktheid, is zijn verzekeringsmaat-
schappij de eerste met wie hij moet overleggen. Is er 
sprake van arbeidsongeschiktheid? En zo ja, is er een 
oplossing? Vitale Zaken kan met de Quickscan AOV 
alle partijen snel inzicht in de situatie bieden. 
Onze adviseurs luisteren naar de ondernemer. We pro-
beren het probleem boven tafel te krijgen. Bij medische 
en fysieke oorzaken werken wij samen met de arbeids-
deskundige. Voor bedrijfsmatige oorzaken bieden wij 
adequate hulp en ondersteuning. Samen proberen we 
de inzetbaarheid van de ondernemer zo snel en goed 
mogelijk te verhogen. 

Toetsing ondernemersvaardigheden
In geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid 
moet de ondernemer vaak noodgedwongen nadenken 
over zijn ondernemerschap. Kan hij alle facetten van 
het ondernemen blijvend aan, of is het beter als hij 
bepaalde onderdelen uitbesteedt?
De toetsing ondernemersvaardigheden helpt de onder-
nemer de beste keuze te maken voor de ondernemer 
zelf én het bedrijf. De ervaren adviseurs van Vitale 
Zaken nemen de uitslag met de ondernemer door.  
Welke vaardigheden heeft de ondernemer, welke  
wellicht niet – en past ondernemen eigenlijk nog  
wel bij die persoon? 
De ondernemersanalyse geeft de ondernemer de  
kans om de balans op te maken en goed doordachte 
keuzes voor de toekomst te maken.

Tijdelijke vervanging
Ondernemers vormen vaak de spil van hun bedrijf. 
Uitval, al is het maar tijdelijk, heeft vaak verstrekkende 
gevolgen. Goede tijdelijke vervanging is dan van  
groot belang.
De adviseurs van Vitale Zaken zijn zelf ook onderne-
mers. We begrijpen de belangen en zorgen. Met onze 
ervaring en bedrijfskundige kennis kunnen we de 
ondernemer ondersteunen in zijn zoektocht naar de 
juiste vervanging. Samen maken we een profiel van de 
ideale kandidaat. Indien gewenst zoekt Vitale Zaken 
mee naar de juiste persoon.

Wanneer een ondernemer zijn bedrijf met een gerust 
hart tijdelijk kan overdragen, draait de onderneming 
gezond door en heeft de ondernemer ruimte voor zijn 
herstel.

Coaching & begeleiding
Wanneer een ondernemer arbeidsongeschikt raakt, 
hoeft dat zeker geen eindstation te zijn. Maar welke 

mogelijkheden zijn er? Is de ondernemer (op termijn) 
in staat de onderneming voort te zetten? Kan hij weer 
teruggebracht worden naar het niveau van voor de 
arbeidsongeschiktheid?
De adviseurs van Vitale Zaken gaan in gesprek met 
de arbeidsdeskundige en de ondernemer en bekijken 
wat haalbaar is. Met de juiste coaching en begeleiding 
groeien we toe naar een gezonde toekomst. •
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“We denken in mogelijkheden, 
 voor de ondernemer en 
 het bedrijf. Ook tijdens een 
 arbeidsongeschiktheid.”

Een huisarts meldt zich ziek  
binnen een samenwerkingsverband

Een huisarts heeft een eigen praktijk binnen een 
samenwerkingsovereenkomst met andere huisart-
sen. Er is een gezamenlijk pand met overkoepelende 
diensten. De samenwerking verloopt niet soepel, 
de praktijkkosten zijn hoog en de kwaliteit van het 
ondersteunend personeel laat te wensen over. De 
huisarts wil zo niet verder, maar heeft een lopend 
contract. Als er ook nog privéproblemen bij komen, 
valt de huisarts deels uit met spanningsklachten. 

Onze aanpak:
Samen maken we een plan van aanpak, met een tijd-
lijn aan concrete activiteiten en gewenste resultaten. 
We richten ons op een betere onderlinge samenwerking 
en een reductie van de bedrijfskosten. We werken 
samen met de collega-huisartsen en het ondersteunend 
personeel om onze doelen te bereiken.

Het resultaat:
Een traject als dit kost tijd. Stap voor stap gaat de  
samenwerking vooruit. De hoge kosten worden  
blijvend kritisch bekeken en waar mogelijk verlaagd.  
Ook privé gaat het goed. Na 1,5 jaar functioneert de  
huisarts weer op haar oude niveau. •

Een koikarperkenner verlegt zijn  
focus voor zijn gezondheid

Een ondernemer heeft een koikarperbedrijf.  
Hij importeert de vissen vanuit Japan, maakt zijn  
eigen voerlijnen en heeft veel medische kennis  
over de dieren. Daarnaast bouwt hij voor klanten 
koikarpervijvers, waar hij een goede omzet mee 
behaalt. Dan valt de ondernemer uit door ernstige 
slijtage aan zijn schouder en gewrichten. Hij weet 
niet hoe hij verder moet met zijn onderneming.

Onze aanpak:
We onderzoeken hoe de ondernemer zijn onder- 
neming kan voortzetten op een manier die fysiek  
niet belastend is en genoeg inkomen oplevert.  
Al snel blijkt het probleem in de vijverbouw te zitten. 
De omzet is wel goed, maar het kost veel tijd, levert 
per uur weinig op en is ook nog eens zwaar voor zijn 
lichaam. We bekijken hoe de ondernemer zijn  
inkomen op een andere manier kan genereren. 

Het resultaat:
De ondernemer gaat door met de import en verkoop 
van de koikarpers en investeert in een bredere voor-
raad. Hij breidt zijn voerlijnen en geneesmiddelen uit 
en ontwikkelt zich daarnaast tot koikarperdokter. De 
omzet is minder, maar het resultaat vele malen beter. 
En geheel vrij van zware lichamelijke inspanning. •

/ klantcase 1 / klantcase 2



Vitale Zaken staat voor heldere adviezen, goede begeleiding en korte lijnen.  
Omdat alle partijen daarmee het beste geholpen zijn. Er is oog voor ieders belang.  

We stemmen daarom samen af welke werkwijze het beste past bij  
iedere unieke situatie.

Martin van Zon

“Ik ben een ondernemer 
pur sang. Ik hou van 

ondernemen, in welke 
vorm dan ook. Mijn erva-
ring helpt mij het gesprek 
open aan te gaan én snel 

door te dringen tot de 
kern van het probleem. 

Dat geeft de ondernemer 
rust en ruimte om zich  

te focussen.”

Peter de Koning

“Het belangrijkste van 
een goede bedrijfsanaly-
se is dat de ondernemer 
snel op de juiste manier 

verder kan. Dat geldt 
net zo goed voor strate-
gische keuzes als voor 
financiële beslissingen. 
Ik vertel u niet wat u wilt 

horen, maar wat u  
moet weten.”

Eduard Veenenbos

“Ondernemers hebben 
vaak zóveel passie voor 
hun bedrijf. Dat is echt 

mooi om te zien. Als erva-
ren financieel specialist / 

bedrijfsadviseur schakel ik 
moeiteloos van cijfers naar 
bedrijfsvoering en anders-
om. Samen kijken we naar 

oplossingen waar de  
onderneming van groeit.”

Over Vitale Zaken
De bedrijfsadviseurs en ondernemerscoaches van 
Vitale Zaken zijn veelzijdige ondernemers met een 
bedrijfskundige of bedrijfseconomische achtergrond. 
Door hun jarenlange ervaring in de wereld van AOV- en 
letselschade begrijpen zij ieders belangen en kunnen 
zij snel schakelen.

Samen zorgen wij voor heldere oplossingen waar  
alle partijen achter staan!
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Contact

Neem contact op met Vitale Zaken voor een  

vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen  

bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u  

kunnen bieden. 

Vitale Zaken 

Kruisstraat 11

4007 PC TIEL

M: 06-15945963

info@vitalezaken.nl

www.vitalezaken.nl

linkedin.com/company/vitale-zaken

 


