Voorkom calamiteiten en
verbeter uw concurrentiepositie
Risico-inventarisatie & Verzekeringsanalyse

Wanneer u grip heeft op uw bedrijfsrisico’s is dat waardevol voor uw bedrijf. In de eerste
plaats voorkomt u er calamiteiten mee. U beschermt het voortbestaan van uw onderneming.
Maar u verbetert ook uw concurrentiepositie. Door een goede risico-inventarisatie en
verzekeringsanalyse krijgt u inzicht in uw risico’s en weet u hoe hiermee om te gaan. Zo haalt
u meer uit uw onderneming.

Hoe krijgt u grip op uw risico’s?
Dat lukt alleen met een gedegen professionele risico-inventarisatie en advies. Met de informatie
die u dit oplevert, heeft u een degelijke basis om afgewogen keuzes te maken over uw risico’s:
Hoe groot zijn onze risico’s? Welke impact heeft schade op mijn bedrijf als het een keer fout
gaat? Welke risico’s kan ik voorkomen of beperken? Is verzekeren een optie? Allerlei vragen die
met elkaar samenhangen, dus ook zo beantwoord moeten worden. Het resultaat: inzicht in uw
risicoprofiel en praktische handvatten om actie te ondernemen.

Onze werkwijze
Onze gecertificeerde adviseurs brengen uw risico’s gestructureerd in kaart met de Aon Risicoinventarisatie en Verzekeringsanalyse (Ri&V). De Aon Ri&V begint met de inventarisatie en
eindigt met een concreet, overzichtelijk risico- en verzekeringsactieplan. U kunt hier direct
mee aan de slag. Uw adviseur begint de inventarisatie door met u door uw bedrijf te lopen
om met eigen ogen de bedrijfsvoering te zien. En ook om zo nodig direct tips te geven. Na
de rondleiding volgt een interview met u (en desgewenst ook met collega-werknemers) over
uw bedrijf met behulp van onze risicosoftware. Onderwerp van gesprek zijn uw activiteiten,
afhankelijkheden en beheersmaatregelen binnen uw bedrijfsprocessen.

Niets over het hoofd zien met Ri&V
Aon Ri&V is ISO 9001-gecertificeerd. Deze manier van werken zorgt ervoor dat alle relevante
onderwerpen aan bod komen. Met de beschikbaar gestelde informatie creëert de adviseur
overzicht in alle geconstateerde risico’s. Samen met onze specialisten bepaalt de adviseur in
hoeverre uw bestaande verzekeringen aansluiten bij uw bedrijfssituatie. U ontvangt van al onze
bevindingen en adviezen een helder en gedetailleerd rapport.
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ISO 9001-certificering
Is uw organisatie ISO
9001-gecertificeerd of wilt
u dit worden? De Aon Ri&V
ondersteunt uw eigen
certificering op het gebied
van schaderisico’s.

Helder overzicht in grondige rapportage
Na de inventarisatie en de analyse ontvangt u onze rapportage. Deze bestaat uit:
• een uitgebreide risico-inventarisatie,
• praktische preventietips en aanbevelingen,
•	verzekeringsadvies over hoe uw huidige polissen aansluiten op uw risico’s, inclusief advies
over eventueel ontbrekende verzekeringen,
•	overzichtelijk risico- en verzekeringsactieplan waarmee u directie en stakeholders kunt
bewegen tot actie.

Risicobeheer is doorlopend proces
In een vervolggesprek bespreekt uw adviseur het rapport met u. Samen maakt u afspraken over
de eventueel te nemen (beheers)maatregelen en verzekeringsdekkingen. Een inventarisatie is
een momentopname. Daarom is een periodieke update belangrijk om grip te houden op uw
risico’s. Onze gestructureerde werkwijze maakt dit proces heel efficiënt.

Bemiddeling
Het rapport laat duidelijk zien waar uw verzekeringen aan moeten voldoen om aan te sluiten
bij uw risico’s. Uw adviseur doet op uw verzoek offertes op basis van de verzekeringsanalyse
en het actieplan.

Opstap naar risicomanagement
Een standaard onderdeel van onze Ri&V is een risico-actieplan. Met het risico-actieplan
zet u op gestructureerde wijze risicomaatregelen uit binnen uw organisatie. Onze
risicomanagementspecialisten helpen u daar graag bij. Zeker wanneer uw organisatie vraagt om
dieper in te gaan op risicogebieden als aansprakelijkheid of datarisico’s en cybercrime.

Aon staat voor sectorspecifiek advies
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Uw adviseur is specialist in uw sector. Ook onze software is op maat gemaakt en houdt
rekening met de bijzondere kenmerken van uw sector. Uw adviseur heeft naast zijn Wftcertificatie ook de risicomanagementopleiding Gecertificeerd Risk Management Consultant
(GRMC®) succesvol afgerond. Jaarlijks neemt hij of zij deel aan de Permanente Educatie
Risicomanagement. Om altijd vooruit te lopen op risicovraagstukken ontwikkelen we
samen met brancheorganisaties sectorspecifieke verzekeringsoplossingen, zoals met NVG
(koepelorganisatie voor de Groothandel), FME (brancheorganisatie voor de technologische
industrie) en Bouwend Nederland (belangenvereniging voor de bouw- & infrasector).

Disclaimer
Indien bovenstaande tekst afwijkt van hetgeen in het verdere adviestraject of in de polisvoorwaarden
wordt vastgelegd, dan prevaleert de laatste tekst respectievelijk de polisvoorwaarden.

Wilt u meer weten
over de Aon Ri&V?
Onze ervaren adviseurs
beantwoorden graag al uw
vragen over een RI&V-traject.
Kijk voor meer informatie
op aon.nl/riv

