Risk Based Finance
Tijdens gesprekken met uw accountmanager staat u uiteraard geregeld stil bij
veranderende activiteiten en de consequenties voor uw verzekeringsprogramma.
Toch worden verzekeringen vaak op basis van bedrijfsinformatie, het bestaande
programma en benchmarks verlengd. Met de Aon Risk Based Finance aanpak is
uw verzekeringsprogramma gebaseerd op gedegen managementinformatie en
kwantitatieve analyse.
Het risicoprofiel van uw onderneming is continu aan verandering onderhevig. Nieuwe en
opkomende risico’s kunnen leiden tot hiaten in het huidige verzekeringsprogramma, zeker
in een snel veranderende omgeving. Door onvoldoende aandacht kan dit leiden tot grote
blootstelling, met als gevolg hoge kosten en eventueel zelfs een bedreiging van de continuïteit
van uw organisatie.

Aon’s Risk Based Finance geeft antwoord op de volgende vragen:
•	Geeft mijn verzekeringsprogramma dekking voor alle risico’s die een significante impact
kunnen hebben op mijn balans?
• Zijn de huidige (sub)limieten op mijn verzekeringsprogramma toereikend?
•	Is mijn risicofinanciering en keuze voor eigen risico’s zo ingericht dat de totale kosten van
risico’s zo laag mogelijk zijn?
• Hoe kan ik mijn risicobeheersmaatregelen zo effectief mogelijk inzetten?
• Hoe breng ik structuur aan in mijn risicofinancieringsbeslissingen?

De aanpak bestaat uit de volgende 6 onderdelen:
0.	Een maturity assessment. In een uitgebreid gesprek bepalen we samen met u waar uw
bedrijf op dit moment staat op het gebied van risicofinanciering. Zaken die al geregeld
zijn worden beoordeeld en we brengen in kaart waar nog verbetering te behalen is. Als
resultaat krijgt u een rapport wat inzichtelijk maakt waar de meeste winst te behalen is en
advies over hoe is dit kunt bereiken
1. Inzicht in belangrijkste operationele risico’s. We bepalen wat de belangrijkste risico’s
zijn die uw bedrijf loopt, rangschikken deze en beoordelen of de verzekeringsoplossingen
nog passen bij het risicoprofiel.
2.	In kaart brengen Murphy’s law scenario’s. Om te weten hoeveel u zou moeten verzekeren
is het zaak om de ergst mogelijk scenario’s uit te werken. Door op gedetailleerde wijze alle
schadecomponenten te kwantificeren krijgt u inzicht wat u op welke verzekering als limiet
aan zou moeten houden.
3.	
Optimaliseren van risicokosten door het aanpassen van eigen risico kan tot een daling
van de totale kosten leiden. Door middel van actuariële analyse brengen we in kaart wat
de verwachte voordelen zijn bij het verhogen van het eigen risico. Bovendien bepalen
we samen met u de risicobereidheid en capaciteit om zeker te zijn dat een eventuele
verhoging van het eigen risico hierbinnen past.
4.	Toepassen van risk management helpt om uw risicoprofiel te verbeteren. Dit kunnen
praktische maatregelen zijn zoals advies over brandveiligheidsmaatregelen, maar ook
organisatorische zoals het verbeteren van de cyberveiligheid, of het trainen van personeel
in crisissituaties
5.	Inrichten risico- en verzekeringsmanagement. Wanneer al de bovenstaande zaken goed
geregeld zijn is uw bedrijf objectief weerbaar tegen grote tegenslagen. Om te zorgen dat
dit zo blijft helpen we u met het inrichten van risico- en verzekeringsmanagement.

>>

De investering
Wij zijn ervan overtuigd dat Risk Based Finance een cruciaal onderdeel is van risk management
en uiteindelijk leidt tot kostenbesparing.
Het is lastig om van te voren te bepalen wat de kosten zijn voor de totaal aanpak of voor één
van de onderdelen, omdat iedere organisatie anders is. Daarom komen wij graag langs om
kosteloos stap 0, de maturity assessment, uit te voeren. Met een tijdsinvestering van ongeveer
2,5 uur krijgt u inzicht waar uw organisatie nu staat op het gebied van risicofinanciering en
kunnen wij aangeven welke onderdelen het meeste resultaat opleveren.
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