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Thoughts for Food
De veranderende marktomstandigheden en het belang van een risicomanagementstrategie
De voedingsindustrie, en met name de vleesverwerkende industrie, de zuivel- en pluimveesector,
is de afgelopen jaren met verschillende grote branden en onderbrekingen geconfronteerd.
Deze risico’s leiden vaak tot grote verzekeringsclaims en bedreigen de groei van bedrijven, hun
winstgevendheid en continuïteitsdoelstellingen. De marktvoorwaarden van de verzekeringsmarkt
voor de voedingsindustrie veranderen daardoor aanzienlijk. Als gevolg van de negatieve
resultaten in de verzekeringsindustrie en achterstand in risicomanagement voor deze specifieke
sector, hebben verzekeraars de risicocapaciteit die beschikbaar is om risico’s in de voedingssector
te schrijven, verminderd. Andere verzekeraars trekken zich zelfs volledig terug uit de
voedingsindustrie.

Impact
De ernst van de opgetreden verliezen wordt in grote mate negatief beïnvloed door
factoren zoals brandbare constructies, slechte segregatie, menselijk gedrag en/of beperkte
beveiligingssystemen. Uitgebreide rook- en roetverontreiniging resulteert vaak in ernstige
secundaire schade aan eigendommen en goederen en zelfs in de noodzaak tot ontmanteling en
herbouw van onroerend goed en machines.

“De kans op gevaren, evenals de
ernst van verwante risico’s, zijn - in
grote mate - te managen door het
ontwikkelen van een duidelijke
risicomanagementstrategie.”

Vooruitzichten en mogelijkheden
Er is binnen de voedingsindustrie nog steeds een brede dekking beschikbaar, maar er wordt
een afname van de capaciteit verwacht. Dit leidt mogelijk tot verhoogde prijzen en/of hogere
retentieniveaus. Een duidelijke, breed gedragen risicomanagementstrategie is het belangrijkste
element voor het aanschaffen van capaciteit op best mogelijke voorwaarden in een verhardende
marktomgeving. Verzekeraars richten zich in deze sector voornamelijk op bedrijven met een
geïntegreerde risicomanagementstrategie voor risicobeperking.

Property risk control
Onze risk control consultants helpen u bij het beoordelen van uw risicoprofiel en het identificeren
van uw belangrijke eigendommen, bedrijfsonderbrekingen en supply chain exposures. Zij bieden
volledige ondersteuning en expertise in het ontwerp en de uitvoering van uw risk controlprogramma.

Toegevoegde waarde
Ons toegewijde team van accountmanagers, makelaars, risk control consultants en
claimsadviseurs biedt een unieke service die de doelen op het gebied van waardegroei,
winstgevendheid en continuïteit van uw onderneming ondersteunt. Wij werken samen met
onze klanten om hun balans te beschermen en de meest geschikte risicofinancierings- en
verzekeringsbenadering te waarborgen. Zo optimaliseert u uw totale risicokosten door middel
van effectieve risicobeperkende en risico-overdrachtsstrategieën.
Onze adviezen en inzichten, gebaseerd op lokale en wereldwijde data, helpen klanten hun focus
op belangrijke risicokwesties te versterken en kosteneffectieve oplossingen te implementeren. Wij
werken hierbij nauw samen met onze collega’s van EMEA en Aon Benfield.
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