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Risk Management
Pedro Matthynssens
laat zĳ n licht schĳ nen op de 
impact van de coronacrisis op 
het risicoprofi el van bedrĳ ven.
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Verdwaald in de zoektocht naar IT-talent? 
Amandis vindt de weg! 
De specialist in ICT-rekrutering en outsourcing 
met kantoren in Antwerpen, Brussel en Gent. 
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N
u ook bedrijven die behoren 
tot de niet-essentiële sector 
druppelgewijs terug opstar-
ten, stellen we daar een stevige 
dosis ‘smetvrees’ vast. Want hoe 

organiseer je zo’n veilige terugkeer naar de 
werkplek? Veel bedrijven beslisten daarom 
om minstens tot na de zomer met tele-
werk door te gaan. Dat vergt natuurlijk een 
andere bedrijfsorganisatie, denk maar aan 
mogelijke problemen rond IT-beveiliging 
en ergonomie. Hoe ‘inspecteer’ je die zaken 
bij thuiswerk als groot bedrijf? En waar ligt 
je verantwoordelijkheid?

Momentum grijpen
We zien ook een groot verschil tussen grote 
bedrijven en kmo’s. Bij grote bedrijven is 
deze materie al behoorlijk gestructureerd 
en is er minstens de aanzet om dit verder te 
institutionaliseren. Kmo’s zijn per definitie 
minder gestructureerd op het vlak van risi-

cobeheer. Thuisblijven is in hun context ook 
veel minder evident: veel medewerkers ver-
vullen een vaak polyvalente functie. Zeker 
in de Angelsaksische landen is met name de 
bezorgdheid over claims van werknemers 
nu sterk toegenomen. Het is ook erg ondui-
delijk wat bedrijfsleiders moeten doen in 
geval van een uitbraak. Deze chaos moet 
dringend worden aangepakt. Tegelijk moe-
ten we deze opportuniteit om het bewust-
zijn te vergroten, benutten. Risk manage-
ment is nu ook tastbaarder geworden op 
lagere en kleinere niveaus, een momentum 
dat we niet mogen laten passeren. 

Langetermijnplan
Vorige pandemieën bleven geografisch rela-
tief beperkt. Het enige risico dat zich gelijk-
tijdig overal kon voordoen en waarvan ieder-
een zich bewust was, was cybersecurity. Nu 
weten we hoe allesoverheersend de impact 
van een pandemie écht kan zijn. Dat bete-
kent natuurlijk niet dat de andere risico’s - 
klimaat, droogte, politieke instabiliteit - nu 
kleiner zouden zijn. Onze a�ankelijkheid 
ten opzichte van China voor zelfs de meest 
elementaire producten is pijnlijk duidelijk 
geworden. De vraag is nu of de bereidheid 
aanwezig is om een langetermijnvisie vast 
te houden. Bij een tweede golf zal de politiek 
zich alvast niet meer kunnen verstoppen 
achter totale ontreddering. We weten nu 
veel meer, waardoor we ons ook veel doel-
tre�ender en gerichter kunnen wapenen. 
De kwetsbaarheid van bedrijven wordt nu 
meer erkend, ook door kmo’s. Hierdoor krijgt 
de persoonlijke verantwoordelijkheid van 
bedrijfsleiders veel meer aandacht. ■

Jo Willaert

Bestuurslid 
FERMA & Belrim

Carl Leeman

Chief Risk Officer 
Katoen Natie en 
ondervoorzitter 
Belrim

Risico’s, continuïteit, verantwoordelijkheid,…  
De kernvragen rond risk management werden nog 
nooit zo oorverdovend luid gesteld. Jo Willaert, onder 
meer bestuurslid van FERMA & Belrim, en Carl Leeman, 
Chief Risk O�cer bij Katoen Natie en ondervoorzitter 
van Belrim, maken een eerste balans op.
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De toenemende digitalisering zorgt voor heel wat 
uitdagingen, onder meer op het vlak van cyber 

security. Ontdek online welke maatregelen je kan 
nemen om je bedrijf te beschermen.
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��" De kwetsbaarheid 
van bedrijven wordt 
nu meer erkend, ook 
door kmo’s. Hierdoor 
krijgt de persoonlijke 
verantwoordelijkheid  
van bedrijfsleiders  
veel meer aandacht.

“Risk management  
staat bovenaan elke 
agenda, dat momentum 
moeten we grijpen”

/Mediaplanet @MediaplanetBE

MediaplanetbeMediaplanet Belgium
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 ❚ Bij verantwoord ondernemerschap 
hoort strategisch risk management…

Vanbriel: “Klopt! We merken dat bedrij-
ven de Sustainable Development Goals 
(SDG’s) van de VN steeds vaker opnemen 
in hun strategieën. Niet alleen de ROI is 
belangrijk, ook deze duurzaamheidsdoe-
len sturen de beslissingen.” 

Seijs: “We richten ons op integrale ketens 
en dus ook op vele soorten risico’s. Met ver-
anderingen in de samenleving veranderen 
ook de eisen waaraan bedrijven moeten 
voldoen. Bovendien betreft het in ons geval 
kernprocessen en dus ook aanzienlijke 
investeringen. Vaak heb je maar één kans 
om het goed te doen. Onze expertise op vlak 
van vergunningen en wetgeving biedt hier-
bij natuurlijk een grote meerwaarde.” 

Vanbriel: “Nieuwe onzekerheden maken 
risk management steeds relevanter. Wat 
doe je als verstrengde maatregelen jouw 
kernprocessen tre�en? Of wanneer grond-
sto�en die jij gebruikt verboden worden 

of niet meer verkrijgbaar zijn? Het laatste 
wat je wilt, is achter de feiten aanhollen. 
Daarom is een bewuste proactieve benade-
ring een voorwaarde om te overleven en te 
groeien als bedrijf.” 

 ❚ Wat is de invloed van COVID-19 
op de publieke opinie?

Seijs: “COVID-19 heeft duurzaamheid alvast 
nóg prominenter op de agenda gezet - de 
stakeholdersomgeving is veranderd. Willen 
bedrijven hun bestaansrecht behouden? 
Dan moeten ze hiernaar luisteren. Zo komen 
privaat en publiek erg dicht bij elkaar.”

Vanbriel: “Plots is het mobiliteitsprobleem 
tijdelijk opgelost en is de lucht weer zui-
verder. Dit kantelmoment is voor bedrij-
ven alvast een opportuniteit om meer 
over duurzaamheid te gaan nadenken. Tot 
voor kort werden de grote lasten van ons 
economisch systeem afgewenteld op de 
hele planeet. Dat ligt nu anders. Het werd 
ook pijnlijk duidelijk hoe de globalisering 

ons erg a�ankelijk had gemaakt. De trend 
naar decentralisering lijkt nu versneld.”

 ❚ Een duurzaamheidsstrategie  
is dus een basisvoorwaarde.

Seijs: “Een integrale benadering wordt nu 
nóg belangrijker. Ook rond certificeringen is 
het cruciaal om breder te kijken dan de eigen 
context en de nabije toekomst. Voor de timing 
van de investeringen, is het essentieel om de 
impact van de duurzaamheidstrends in te cal-
culeren. Dat doen we binnen Bilfinger Tebo-
din onder andere aan de hand van rekenmo-
dellen, scenario mapping en ketenanalyses. 
Het is ook ongezien en veelbetekenend dat 
bedrijven nu smeken om een houvast voor 
duurzaamheid vanuit de overheid.”

Vanbriel: “Wij berekenen en visualiseren 
proactief de impact van processtappen 
op de SDG’s. Hierbij wordt niet alleen de 
impact op het milieu bekeken, maar uiter-
aard ook het financiële aspect. Zo kunnen 
bedrijven goed geïnformeerd de juiste 
investeringsbeslissingen nemen.” ■

“COVID-19 heeft duurzaamheid  
nóg prominenter op de agenda gezet”

“Mensen zorgen  
voor risico’s, maar 
bieden vooral kansen!”

De voorbije periode werd duidelijk dat de industrie voor immense uitdagingen 
én risico’s staat op het vlak van duurzaamheid. We spraken hierover met Diana 
Seijs, Senior Consultant Sustainability, en Erik Vanbriel, Senior Consultant Safety 
& Risk Management bij Bilfinger Tebodin.  Tekst: Sĳmen Goossens

tebodin.bilfinger.com

IN SAMENWERKING MET

Diana Seijs

Senior 
Consultant 
Sustainability 
Bilfinger 
Tebodin

Erik Vanbriel

Senior 
Consultant 
Safety & Risk 
Management 
Bilfinger 
Tebodin

 ❚ Tegenwoordig evolueren organi-
saties in een steeds complexer wor-
dende omgeving, waardoor talloze, 
vaak onderling met elkaar verband 
houdende risico’s ontstaan. Hoewel 
proactieve identificatie van fundamen-
teel belang is, kunnen niet alle risico’s 
voorzien of vermeden worden. In veel 
gevallen zĳn het beleid, de regels of 
technologie gewoon niet voldoende.

Elk bedrĳf moet het hoofd bieden aan 
heel wat risico’s, zowel financieel (risico’s 
in verband met liquiditeit, krediet of de 
markt) als niet-financieel (risico’s in ver-
band met strategie, processen, conformi-
teit of reputatie). Terwĳl het beheer van de 
eerste categorie niet nieuw en goed ont-
wikkeld is, blĳkt het beheer van de andere 
risico’s minder uitgebouwd, wegens de 
gediversifieerde aard, de complexiteit en 
het moeilĳk inschatten daarvan. “Niet-fi-
nanciële risico’s maken het overgrote 
deel uit van verliezen die organisaties in 
het verleden hebben geleden. Dat ver-
klaart waarom er de voorbĳe jaren meer 
aandacht aan wordt geschonken”, aldus 
David Lannoy, Director Risk Training & 
Practices Chapelle.

Risico’s, maar ook kansen
De oorzaken van risico’s kunnen intern 
zĳn, te wĳten aan mensen (menselĳke 
fouten, fraude), processen (promotie-
campagne of producten die niet op 
de klantenwaarden afgestemd zĳn) of 
systemen (gegevensverlies). Ze kunnen 
echter ook te wĳten zĳn aan externe 
gebeurtenissen (pandemie, gevolgen 
van de klimaatverandering, nieuwe 
regelgeving). “Wie definieert of volgt pro-
cessen, bouwt of gebruikt systemen en 
staat in de frontlinie om op externe risi-
co’s te reageren?” vraagt Lannoy. “Het 
antwoord is: mensen! Risico’s gaan in de 
eerste plaats om mensen.” In plaats van 
ons te concentreren op mensen als de 
belangrĳkste oorzaak van risico’s, ver-
kiest hĳ de nadruk te leggen op de door-
slaggevende rol die mensen moeten 
gaan spelen in het beheer van risico’s 
en het benutten van kansen. “De beste 
manier om een veerkrachtig bedrĳf op 
te bouwen, is door een gezonde risico-
cultuur te creëren - met de steun van het 
topmanagement - en door de capacitei-
ten van alle werknemers te ontwikkelen 
via risicotraining die aan hun activiteiten 
is aangepast”, besluit Lannoy. ■

David Lannoy

Director  
Risk Training 
& Practices 
Chapelle

   ▲ Risk management ondersteunt de transitie naar een duurzame economie.

chapelleconsulting.com
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Welke impact zal kredietmanagement 
op korte en middellange termijn 
ondervinden door deze crisis?

“Het is duidelijk dat hier meerdere korteter-
mijne�ecten uit voortvloeien, denk maar 
aan omzetverlies en een toename van het 
aantal wanbetalingen en faillissementen. 
Toch zien we dat in België nog niet zozeer 
omdat de verzekeraars heel wat flexibiliteit 
aan hun verzekerden hebben gegeven en 
de overheid een aantal mechanismen heeft 
opgezet, waardoor de kredietverzekeraars 
de risico’s van voor corona kunnen blijven 
ondersteunen. Hierdoor hebben we niet 
onmiddellijk het incasso moeten opstar-
ten, wetende dat het gerechtelijk apparaat 

momenteel ook niet volgt omdat ook zij in 
lockdown zijn geweest. Bovendien willen 
we de commerciële relaties van onze klan-
ten niet onnodig verstoren. Eenmaal we 
stilaan terug evolueren richting een ‘nieuw’ 
normaal, verwacht ik uiteraard wel scha-
des. Voor België verwachten we dat het aan-
tal faillissementen zal stijgen met 19%.”

Op welke manieren kunnen  
bedrijven zich wapenen tegen 
onbetaalde facturen?

“De flexibiliteit die bedrijven qua betalingster-
mijnen aan hun klanten geven, moet begrensd 
worden. Je kan nu eenmaal geen betalingsuit-
stel blijven geven, want dan doe je jezelf pijn. 
Maar liefst 25% van de faillissementen is het 
gevolg van onbetaalde of niet tijdig betaalde 
facturen. De situatie vandaag vereist dat je 
er veel korter opzit. Het is nu hét moment 
om nieuwe afspraken te maken met klanten 
en betalingsuitstellen duidelijk te omlijnen. 
Maar ook voor nieuwe klanten is dat uiter-
aard belangrijk. Daarnaast kan men zich best 
extern informeren over de stand van zaken van 
bestaande en nieuwe klanten. Er zijn immers 
heel wat signalen die een indicatie kunnen zijn 
van wat komen gaat. Ik denk daarbij vooral aan 

de betalingservaringen die wij verzamelen als 
kredietverzekeraar en de incassodossiers die 
we binnenkrijgen. Bedrijven mogen dus niet 
enkel kijken naar balansgegevens, want de 
balansen van vorig jaar zijn nu eenmaal niet 
representatief voor de situatie vandaag. Het 
enige wat je eruit kan afleiden, is dat als een 
klant het voor de coronacrisis al slecht deed, 
hij er nu zeker niet beter voor zal staan. Bij 
Coface beschikken we over informatie die je 
niet gewoon in de markt kan vinden. Boven-
dien hebben we onze scoremodellen zeer snel 
aangepast aan de nieuwe huidige situatie. Een 
algemeen scoremodel zal in tijden van crisis 
immers zijn werk niet meer voldoende doen.”

Hoe belangrijk is risk management 
voor de gezondheid van een bedrijf?

“Risk management moet altijd een belang-
rijke rol krijgen binnen een bedrijf. Maar het 
is wel een feit dat men er vooral voor open 
staat wanneer er zich een negatieve gebeur-
tenis voordoet, zoals nu met corona. Het 
is dus hét moment om dit gestructureerd 
op te bouwen, indien het nog niet bestond 
binnen het bedrijf. Anderzijds is dit een 
goede gelegenheid om de bestaande orga-
nisatie af te toetsen aan de nieuwe realiteit.  

“Het is nu hét moment om 
nieuwe afspraken te maken met 
klanten en betalingsuitstellen 
duidelijk te omlijnen”
De coronacrisis leert ons dat bedrijven die hun risico’s goed beheersen, 
sterker staan. Kredietmanagement is hierin een cruciale schakel, maar dan is 
ondersteuning door specialisten wel aangewezen. Meer toelichting door  
Kris Degreef, Country Manager bij Coface.  Tekst: Joris Hendrickx

coface.be

IN SAMENWERKING MET

Kris Degreef

Country Manager 
Coface

Coface specialiseert zich specifiek in kre-
dietmanagement, wat zeker op dit moment 
een zeer belangrijk onderdeel is van risk 
management. Zo krijgen bedrijven een 
beter zicht op welke risico’s ze aankunnen, 
welke flexibiliteit hun salesafdeling mag 
geven aan klanten en welke informatie 
nodig is om beslissingen te kunnen nemen.”

Welke fout wordt vaak gemaakt?
“Een fout die veel bedrijven maken, is dat 
ze hun klanten automatisch vertrouwen 
omdat ze een goede band met hen hebben 
en ervan uitgaan dat ze daarom steeds cor-
rect zullen betalen. Zolang het goed gaat 
met die klanten, zullen zij dat inderdaad 
ook doen. Wanneer het daarentegen slecht 
gaat, zullen ze dat niet vertellen. Meestal 
ondervind je dat pas wanneer het al te 
laat is. Het is daarom cruciaal dat men dit 
omzet in een objectief proces dat gebaseerd 
is op interne en externe informatie over 
het bedrijf. Zo kan het dat je klant jou goed 
betaalt omdat jullie een goede of strategi-
sche relatie hebben, maar anderen door 
cashproblemen misschien niet. Als je daar 
dan niet van op de hoogte bent, kan zich dat 
vroeg of laat wreken. Hiervoor is objectieve 
externe informatie nodig, en daar kan een 
kredietverzekeraar voor zorgen. Onze ana-
listen kijken niet enkel naar de financiële 
informatie, maar ook naar de strategie en 
andere factoren die je niet van een balans 
kan aflezen. En die informatie bekomen wij 
dankzij de relatie die wij hebben als verze-
keraar. Klanten hebben er alle belang bij om 
open kaart te spelen met ons. Hoe transpa-
ranter ze zijn, hoe meer risico wij immers 
nemen op hun bedrijf.”

Wat kan men doen naar leveranciers 
toe?

“Voor bedrijven die a�ankelijk zijn van 
enkele leveranciers, is nu misschien ook 
het goede moment om die partners nader te 
bekijken en eventueel te diversifiëren. Deze 
crisis heeft ons immers geleerd dat wan-
neer bepaalde landen de grenzen sluiten, 
plots heel wat bedrijven in België stilvallen. 
Uiteraard kan je dat nooit helemaal voorko-
men, maar je kan wel zorgen dat je alterna-
tieven achter de hand hebt.” ■

��" Men kan zich best extern 
informeren over de stand 
van zaken van bestaande en 
nieuwe klanten. Voor België 
verwachten we dat het 
aantal faillissementen  
zal stijgen met 19%.
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“Talentmanagement 
wordt het kapitaal van 
fi nanciële instellingen”
De huidige crisis maakt duidelijk 
dat risk management cruciaal is 
voor de continuïteit van financiële 
instellingen. “En daar moet 
talentmanagement integraal deel van 
uitmaken”, zeggen Anthony Weemael 
& Alexandre Jacobs, Managing 
Directors bij Asquare Partners.

Tekst: Joris Hendrickx

Weemael: “Na een master in fi nance en 
een eerste ervaring in de sector hebben 
Alexandre en ik zes jaar geleden Asquare 
Partners opgericht om meer technische 
expertise te introduceren in de rekrute-
ringssector. We deden dit door consultants 
aan te werven die voordien in de sector 
werkzaam waren (actuarissen, accoun-
tants en bankiers), door partnerships aan 
te gaan met gevestigde instituten, associa-
ties en universiteiten en door de markt op 

een innovatieve manier te benaderen. Zo 
hebben we intussen heel wat credibiliteit 
opgebouwd. We zijn een nichespeler gespe-
cialiseerd in actuariële wetenschappen, 
risk management en datawetenschappen, 
en zijn aanwezig in Brussel, Parijs, Zurich 
en Luxemburg. Drie jaar geleden hebben 
we samen met twee actuariële docenten 
aan UCL en ULB ook Detralytics opgericht. 
Detralytics biedt actuariële consultancy en 
bestaat uit zo’n twintig actuarissen en risk 
professionals in België en Frankrijk.”

Focus op de businessdoelstellingen
Jacobs: “Risk management maakt vandaag 
een integraal deel uit van de business. Het 
moet een partner zijn die toelaat om risico’s 
te nemen door deze goed te managen. Veel 
nieuwe modellen zijn daarom ontworpen om 
businessdoelstellingen te halen. Er is dus een 
sterke evolutie geweest in de businessmodel-
len van banken en bovendien ontstaan van-
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daag nieuwe risico’s als gevolg van de trans-
formatie van de sector. Er is een dubbel e� ect: 
de digitalisering en de enorme acceleratie.”

Talentmanagement als hoeksteen 
van risk management 

Jacobs: “Voor de continuïteit is het cruciaal 
dat instellingen alle mogelijke scenario’s 
voorzien om accuraat op te kunnen antici-
peren op risico’s. Het is tevens belangrijk dat 
banken en verzekeraars hiervoor de juiste 
kennis en vaardigheden in hun team hebben. 
Zo proberen ze vandaag om meer veelzijdige 
profi elen aan te trekken met een specifi eke 
achtergrond in bepaalde risicodomeinen. 
Talentmanagement wordt dus het kapitaal 
van fi nanciële instellingen. De juiste combi-

natie van talenten moet tegen de juiste prijs 
worden binnengehaald. Door de coronacrisis 
zullen banken en verzekeraars hier in ieder 
geval meer rond beginnen werken, waardoor 
risk management in de toekomst veel e�  ci-
enter en succesvoller zal worden.” ■

asquarepartners.com
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Anthony Weemael & Alexandre Jacobs, Managing Directors bĳ  Asquare Partners

DATA management & analytics 
macroeconomic – financial - solvency

RISK opinion & cover
domestic – export

80million
companies

10,000
daily risk 
assessments up to

4300
employees
in 100 countries
• 13 Economists

• 300 Analysts

• 340 Underwriters

Coface credit insurance
• Underwriting by an expert

• Tailor made offers

CollectionCLIENTS
& PROSPECTS CHECK

SALES PROTECTION

200 countries
monitored

DEBT collection & compensation
legal expertise - money recovery

RISK MONITORING
Measuring is knowing

RISK MANAGEMENT
Freeing up opportunities

RISK COVERAGE
Protecting margins

1 2 3

COFACE
AGILE BUSINESS INTELLIGENCE

Indemnification
90%

230
debt collection 
experts

185
law firms

1
international 
network

OUR METHODOLGY
Trade Credit Insurance
combining insolvency prediction models, credit 
risk assessments and human arbitrages.

BAROMETERS
13 sectors

28 major countries

Studies & Researches
€€

The @Rating 
Maximum level of 
exposure on a single 
transaction

The Debtor Risk
Assessment
Probability of a 
company to default 
within 12 months 

The CCO
Customized credit 
opinion by local 
underwriter 

The Coface
Business Report
Detailed debtor 
information by  
global team experts

Also available without insurance policy

Amicable step first

Artificial Intelligence
(data mining)

Relational intelligence
(expertise)
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“
Bedrijven hebben moeten tonen dat 
ze ook in de extreme omstandig-
heden van de lockdown nog steeds 
operationeel kunnen blijven. Voor 
velen waren thuiswerk en digitale 

tools een belangrijke manier om daar snel een 
antwoord op te bieden. Hiermee hebben ze 
zeker hun veerkracht en wendbaarheid bewe-
zen. Maar het brengt ook risico’s met zich mee. 
We hebben vastgesteld dat de frequentie van 
cyberaanvallen en cyberfraude enorm is geste-
gen. Denk aan phishing, waarbij bijvoorbeeld 
valse berichten worden gestuurd naar mede-
werkers om zogezegd hun telewerkaccount te 
activeren. Bij ransomware worden dan weer 
laptops, systemen of servers geblokkeerd tot 
er losgeld wordt betaald. Maar ook videoconfe-
rencing is niet altijd veilig omdat in sommige 
gevallen criminelen kunnen meeluisteren. 
Ons advies is om niet langer te wachten met 
het afsluiten van een cyberverzekering. Deze 
biedt naast een financieel vangnet ook IT- en 
juridische hulp wanneer men geconfronteerd 
wordt met een cyberaanval.”

Supply chain en liquiditeit
“Bovendien zijn heel wat bedrijven in de pro-
blemen gekomen met hun supply chain. De 
leveranciers waarvan ze a�ankelijk waren, 

bleken plots niet meer te kunnen leveren. 
Daarom hebben veel bedrijven een nieuwe 
supply chain uitgedacht die hun operatio-
naliteit in de toekomst kan garanderen. Ook 
hiervoor bestaan verzekeringsoplossingen.” 

“Bedrijven bese�en nu ook terug beter 
hoe belangrijk het is om voldoende liquidi-
teit te behouden. Velen hebben daarom de 
afgelopen maanden proactief kredietlijnen 
geopend. Daarnaast volgen ze nu terug 
meer nauwgezet de betalingsstatus op van 

klanten. Om winstgevend te blijven, zijn 
bedrijven gaan kijken hoe ze alvast proactief 
kosten kunnen besparen, zonder het bedrijf 
of de medewerkers al te veel pijn te doen. Of 
al deze maatregelen voldoende zullen zijn, 
zal echter nog moeten blijken. Helaas zijn 
ook al enkele gevestigde waarden in de pro-
blemen gekomen en failliet gegaan. Hoe het 
ook uitdraait voor de bedrijven, het staat 
vast dat de aansprakelijkheidrisico’s van 
het management en de bestuurders behoor-
lijk toenemen. Er zou een juridische nasleep 
kunnen komen waarbij aandeelhouders 
bepaalde maatregelen zullen aanklagen. 
Het is dus best om de aansprakelijkheids-
risico’s van sommige beslissingen nu al te 
bekijken. 

Nieuwe opportuniteiten én 
bijhorende uitdagingen

“Heel wat bedrijven hebben door de coron-
acrisis het geweer van schouder veranderd 
en zijn plots bijvoorbeeld mondmaskers, 
handgel of plexiwanden beginnen maken. 
Ze komen hierdoor op terreinen waar ze 
voordien niet actief waren, en op die manier 
krijgen ze te maken met nieuwe produc-
taansprakelijkheidsrisico’s. Deze producten 
moeten hun beloftes nu eenmaal kunnen 

“Bestuurders  
moeten meer dan ooit 
rekening houden met 
bijkomende risico’s”

Bedrijven hebben zich snel moeten aanpassen aan de nieuwe 
noden en uitdagingen die de corona- en post-coronaperiode met 

zich meebrengen. Weinigen bese�en echter welke impact dat kan 
hebben op hun risicoprofiel. Het is dus aangeraden om dit samen 

met een verzekeringsmakelaar te bekijken. Meer uitleg door Pedro 
Matthynssens, CEO bij Vanbreda Risk & Benefits.

Tekst: Joris Hendrickx

��" Ons advies is om niet 
langer te wachten met 
het afsluiten van een 
cyberverzekering. Deze 
biedt naast een financieel 
vangnet ook IT- en 
juridische hulp wanneer 
men geconfronteerd wordt 
met een cyberaanval.

Pedro Matthynssens over de impact van de crisis
op het risicoprofiel van bedrijven:
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inlossen. Ziekenhuizen moesten zich plots 
anders organiseren. Hierdoor kregen art-
sen, verpleegkundigen en ander personeel 
heel andere taken dan ze normaal gewend 
waren en waarvoor ze soms zelfs niet waren 
opgeleid. In dat kader moesten ziekenhui-
zen nagaan of die mensen dan nog steeds 
verzekerd waren voor hun medische aan-
sprakelijkheid.”

“België is ook erg actief in het ontwikke-
len van een vaccin tegen COVID-19. Daar 
komt echter een hele procedure van klini-
sche trials bij kijken waar vrijwilligers voor 
nodig zijn. Qua aansprakelijkheid houdt 
dat enorme risico’s in, en dat vergt dus een 
gespecialiseerde tak van verzekeringen. 
Ook de juridische risico’s zijn gestegen, 
waardoor een rechtsbijstandverzekering 
geen overbodige luxe is.”

Technologie maximaal benutten
“Vooruitziende bedrijven zijn er intussen 
van overtuigd dat ze meer moeten doen 
met technologie. Tijdens de lockdown is 
het volume van de e-commerce met maar 
liefst 70% gestegen. Bedrijven gaan dus veel 
meer investeren in technologie om hun 
producten online te kunnen verkopen of 
de supply chain te herzien. Waar men voor 
de productie vroeger a�ankelijk was van 
lageloonlanden, wil men nu eerder investe-
ren in bijvoorbeeld 3D-printing of robotica. 
Hierdoor kan terug lokaal worden geprodu-
ceerd, maar dat brengt ook technologie- en 
cyberrisico’s met zich mee.”

Investeren in mensen
“Veel bedrijven en instellingen bese�en dat 
hun medewerkers het erg moeilijk hebben 
gehad en dat hun welzijn een topprioriteit 
moet zijn. Door COVID-19 en de daaropvol-
gende revalidatie waren sommige mede-
werkers soms langdurig afwezig. In dat 
kader herevalueert men de extralegale voor-
delen om ervoor te zorgen dat medewerkers 
te allen tijde gemotiveerd én gezond blijven. 
Er is nu veel meer aandacht voor zorgverze-
keringen, hospitalisatieverzekeringen en 
verzekeringen gewaarborgd inkomen.” ■

��" Tijdens de lockdown 
is het volume van de 
e-commerce met maar 
liefst 70% gestegen. 
Bedrijven gaan dus 
veel meer investeren 
in technologie om hun 
producten online te 
kunnen verkopen of de 
supply chain te herzien.
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Pedro Matthynssens, CEO Vanbreda Risk & Benefits
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W
e veranderen sneller van job, 
technologische vernieuwin-
gen volgen elkaar in snel-
tempo op, de veiligheidsre-
gelgeving verandert sneller 

dan vroeger en organisatiestructuren evolu-
eren van hiërarchische naar meer complexe 
structuren met onderaannemers, zelfstu-
rende teams en en hybride functies. Samurai 
at Work, adviesbureau gespecialiseerd in vei-
ligheidscultuur, begeleidt klanten bij de vraag 
hoe we in deze VUCA-tijden voor veiligheid op 
de werkvloer kunnen zorgen.

Duidelijke visie, aanpasbare plannen
Flexibiliteit is uiteraard belangrijk als er zo 
veel verandert, maar een duidelijke, over-
koepelende visie moet richting geven. Als 
bedrijf moet je - ook op het vlak van veilig-

heid - helder zijn over waar je naartoe wilt, 
en flexibel over hoe je dat gaat bereiken. 
Een vijf- of tienjarenplan waarin alles tot in 
detail is uitgewerkt, is niet meer van deze 
tijd. Vandaag moet je vertrekken vanuit een 
stappenplan dat je voortdurend kan bijstu-
ren wanneer nodig. 

Investeren in leiderschap
In tijden van verandering en onzekerheid 
is leiderschap cruciaal, maar ook uiterst 
moeilijk. Mensen verlangen van hun 
manager zekerheid en stabiliteit. Dat is 
echter een illusie, want verandering zal 
altijd een constante zijn. Het is de uit-
daging om te investeren in leiderschap 
met sterke intermenselijke kwaliteiten. 
Leiders zijn motiverende managers die 
betrokkenheid creëren in een team. 

Veiligheid in een 
VUCA-wereld

Gemotiveerd veilig werken
Werken met veilig materiaal en persoonlijke 
beschermingsmiddelen (technische veilig-
heid), maar ook een kader van afspraken, 
regels en procedures (organisatorische vei-
ligheid) blijven noodzakelijk om veilig te wer-
ken. In de meeste bedrijven wordt hierin sterk 
geïnvesteerd, maar het is onvermijdelijk dat 
mensen - bewust of onbewust - fouten maken. 
Daarom is een veiligheidscultuur uitermate 
belangrijk. Durven mensen elkaar aan te 
spreken op onveilig gedrag? Is veilig werken 
zodanig vanzelfsprekend dat elke nieuweling 
automatisch het voorbeeld volgt? Een posi-
tieve veiligheidscultuur vermijdt ongevallen 
omdat mensen zelf bewust instaan voor hun 
eigen veiligheid en die van hun collega’s.

Communicatie
Ook als het over veiligheid gaat, hebben uw 
mensen nood aan duidelijke en motiverende 
communicatie. Een vaak gehoorde klacht 
is dat medewerkers het overzicht verliezen. 
Een duidelijke lijn in de veiligheidscom-
municatie creëert dat overzicht. Zorg voor 
enkele kernboodschappen, zoals de ‘gouden 
veiligheidsregels’, of ‘cruciaal veiligheidsge-
drag’. Communiceer niet vanuit theoretische 
modellen, maar vertel het veiligheidsverhaal 
op basis van herkenbare cases. Beloon voor-
beeldgedrag met positieve visibiliteit. Om 
mensen te motiveren om veilig te werken, is 
het belangrijk om hen af en toe te herinneren 
aan het ‘waarom’. Iedereen wil aan het eind 
van de dag veilig terug naar huis. ■

Onze (bedrijfs)wereld krijgt vandaag steeds 
meer het label ‘VUCA’ opgekleefd: ‘Volatile, 

Uncertain, Complex en Ambiguous’. Vluchtigheid, 
onzekerheid, complexiteit en dubbelzinnigheid 

bepalen onze manier van leven.
   ▲ Als het over veiligheid gaat, hebben medewerkers nood aan een duidelĳke en 

motiverende communicatie.

H
eel wat werknemers houden 
zich tijdens hun werk niet aan 
de veiligheidsregels. Sommi-
gen negeren de veiligheids-
voorschriften zelfs weleens 

bewust. Als reden hiervoor geven de 
meesten aan dat hun werkdruk te hoog 
is en dat de voorschriften vaak onhandig 
zijn en belemmerend werken. Om tijd te 
winnen, is men geneigd om de voorschrif-
ten aan de kant te schuiven. Dat kan ech-
ter tot gevaarlijke situaties leiden. 

Velen geven toe dat een hoge werkdruk 
soms voor onveilige situaties zorgt en dat 
ze uit vermoeidheid wel al eens een fout 
hebben gemaakt. Toch denkt een over-
groot deel van de werknemers wel dege-
lijk na over mogelijke gevaren op de werk-
vloer. Veel minder erkennen echter dat 
een onderschatting van risico’s ook echt 
ongevallen kan veroorzaken. Ongeveer de 

helft van de werknemers is desondanks 
wel al eens betrokken geweest bij een 
ongeval op de werkvloer.

Risicogroepen sensibiliseren
Stress, vermoeidheid, een onderschatting 
van risico’s, risicogedrag en een gebrek aan 
kennis en ervaring zijn de belangrijkste 
oorzaken voor ongevallen op de werkvloer. 
Tijdelijke krachten, jongeren en andersta-
ligen lopen daarbij het meeste risico. Een 
aanzienlijk deel van de werknemers gaat 
echter aan het werk zonder dat de veilig-
heidsvoorschriften goed worden uitgelegd.

Helft werknemers is al eens betrokken 
geweest bij een ongeval op de werkvloer
Veel ongevallen op de werkvloer kunnen worden voorkomen. Werkgevers moeten dus hun verantwoordelijkheid 
nemen door de risico’s zo veel mogelijk te beperken en hun werknemers correct te sensibiliseren.  Tekst: Joris Hendrickx

©
 F

O
TO

: P
R

IV
É

��" Werkgevers moeten 
ingrijpen als de veiligheid  
in het gedrang komt.

Werkgevers moeten dus extra de tijd nemen 
om de veiligheidsvoorschriften uit te leggen 
aan tijdelijke werkkrachten en jongeren. Tijde-
lijke werkkrachten hebben immers een gebrek 
aan ervaring, terwijl jongeren dan weer vaak 
risico’s verkeerd inschatten. Daarnaast moeten 
werkgevers de moeite doen om de voorschrif-
ten ook aan anderstalige werknemers uit te 
leggen, en dat liefst in hun eigen taal.

Verantwoordelijkheid werkgevers
Het is aan de werkgevers om actief in te grijpen 
wanneer de veiligheid in het gedrang komt. 
Ingrijpen kan enerzijds door ervoor te zorgen 
dat de werkdruk voor werknemers niet te hoog 
is, en anderzijds door het belang van veiligheid 
te blijven benadrukken. Ook het bespreekbaar 
maken van mogelijke risico’s en gemaakte fou-
ten is cruciaal. Daarnaast kan een preventieme-
dewerker een belangrijke rol spelen door onvei-
lige situaties te voorkomen of in te perken, risi-
co’s zichtbaar te maken en adviezen te geven. ■

   ▲ Stress, vermoeidheid, een 
onderschatting van risico’s, risicogedrag 
en een gebrek aan kennis en ervaring 
zĳn de belangrĳkste oorzaken voor 
ongevallen op de werkvloer.
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1. Laat de opdrachtbrief van de 
bemiddelaar goed nalezen

Een eerste valkuil aan verkoperszijde is 
het onvoldoende (laten) nalezen van de 
opdrachtbrief van de bemiddelaar. Bij heel 
wat bedrijfsovernames staat een bemidde-
laar in voor het identifi ceren en benaderen 
van kandidaat-kopers. Een goede bemidde-
laar zoekt niet enkel kandidaat-kopers, maar 
assisteert de verkoper ook bij de onderhande-
lingen over de overnameprijs. De afspraken 
rond de vergoeding van de bemiddelaar wor-
den vastgelegd in een opdrachtbrief. Meestal 
gaat het hierbij niet om een uurtarief, maar 
om een veel complexere tariefstructuur. Het 
gros van de bemiddelaars werkt op basis van 
een zogenaamde ‘success fee’. Indien de ver-
koop niet doorgaat, verdient de bemiddelaar 
niets (of zeer weinig). Indien de verkoop wel 
doorgaat, ontvangt de bemiddelaar een per-
centage op de verkoopprijs.

Minstens even belangrijk is de bere-
keningsbasis waarop het percentage 
toegepast wordt. De ene verkoopprijs is 
de andere niet. Er wordt dan in opdracht-
brieven gegoocheld met diverse complexe 
fi nanciële termen, zoals ‘enterprise value’, 
‘equity value’, ‘excess cash’, ‘debt-free-and-
cash-free’, ‘working capital’, vaak uitge-
schreven in lange en moeilijke defi nities. 
Verkopers onderhandelen vaak stevig over 
het percentage zelf, maar vergeten vol-
doende na te (laten) kijken op welke bere-
keningsbasis het percentage toegepast 
wordt. Bij sommige verkopers speelt onge-
twijfeld ook enige schroom een rol. Dat 
kan achteraf tot onaangename verrassin-
gen leiden. Het komt er voor verkopers op 
aan om zich voldoende te laten adviseren 
alvorens ze de opdrachtbrief tekenen. Zo 
zijn alle afspraken vanaf het begin helder. 
Goede afspraken maken goede vrienden.

2. Investeer tijdig in een sterk 
tweedelijnsmanagement

Een tweede valkuil aan verkoperszijde is 
onvoldoende investeren in tweedelijnsma-
nagement. We denken al te vlug dat alles 
wat we zelf doen ook beter en sneller wordt 
gedaan. Zeker kleinere familiebedrijven 
besteden daarom weinig aandacht aan een 
kwalitatief tweedelijnsmanagement. De 
familiale aandeelhouder is tevens bestuur-
der, CFO, HR-specialist en commercieel 
verantwoordelijke. Het ontbreken van een 
tweedelijnsmanagement kan je duur 
komen te staan in een verkoopproces. 

Een eerste, vaak onaangenaam, gevolg is 
dat de verkoper zal gevraagd worden om na 
de overname (veel) langer dan hij eigenlijk 
voorzien had in het bedrijf actief te blijven. 
Pensioenplannen en familietijd worden 
dan genoodzaakt terug op de lange(re) baan 
geschoven. Een tweede gevolg speelt op het 
niveau van de prijs. Wanneer alle kennis en 
kunde in één persoon verenigd is, houdt 
dat immers een belangrijk bedrijfsrisico in. 
Stel je voor dat die persoon plots een onge-
val heeft of uitvalt… De koper zal een deel 
van de prijs achterhouden tot wanneer er 
zekerheid is dat de transitie voltooid is. Een 
deel van de koopprijs wordt a� ankelijk 
van toekomstige resultaten.

3. Denk goed na voor je gebruik-
maakt van een earn-out 

Een derde valkuil bestaat uit het oneigen-
lijk gebruik van een earn-out. Bij een earn-
out wordt een deel van de overnameprijs 
a� ankelijk gemaakt van de toekomstige 
resultaten van het bedrijf. Op een correcte 
wijze gebruikt, is de earn-out voor beide 
partijen de kers op de taart. Voor de verko-
per is het een fi jn extraatje bovenop de prijs 
die hij op de datum van de overname al 
ontving. De koper betaalt de earn-out met 
de glimlach, want de resultaten tijdens de 

afgesproken earn-out periode liggen boven 
de verwachtingen. In de praktijk wordt de 
earn-out echter vaak gebruikt als een ‘lap-
middel’ bij afwijkende prijsverwachtingen. 
Wanneer de verkoper voor zijn aandelen 
10 miljoen verwacht en de koper slechts 
bereid is om 8 miljoen te betalen, dan is de 
verleiding groot om de ontbrekende 2 mil-
joen met een earn-out dicht te rijden. Dat 
is een gegarandeerd recept voor discussies 
achteraf. Immers, de verkoper rekent erop 
dat hij de 2 miljoen op termijn zal ontvan-
gen en de koper vindt dat hij met de 8 mil-
joen eigenlijk al genoeg betaald heeft.

Uiteraard kan je de mogelijke discussies 
in grote mate vermijden door de parame-
ters van de earn-out in het overnamecon-
tract helder te stellen. Hierbij moet je als 
verkoper ook realistisch zijn. Eens het 
bedrijf verkocht is, zit de koper aan de 
knoppen. De verkoper heeft nog weinig 
invloed op de resultaten die zijn earn-out 
beïnvloeden. In het overnamecontract 
kan je als verkoper nog een zekere mate 
van medezeggenschap trachten te bedin-
gen, maar de koper zal dat niet zomaar toe-
staan. Die koopt het bedrijf immers niet 
om door de verkoper betutteld te worden, 
maar om zelf te ondernemen. ■

3 tips voor een geslaagd 
overnameproces

Inzetten op 
digitalisatie is je 
toekomst veiligstellen

Bij de verkoop van een bedrijf spelen vele belangen. In dat proces 
liggen enkele belangrijke valkuilen die het hele verhaal behoorlijk 
kunnen bemoeilijken. Om ontgoochelingen te vermijden, hou je best 
rekening met onderstaande tips.  Tekst: Sĳ men Goossens

De digitale (r)evolutie in onze 
economie blijft maar doorgaan. 
Ook in traditionele sectoren 
worden bedrijven steeds meer 
softwaregedreven. Door in te 
zetten op cloud computing 
en IT-outsourcing kunnen 
bedrijven de concurrentie een 
stapje voor blijven.

Inzetten op digitalisatie is je toekomst 
veiligstellen. Diegenen die erin slagen 
om de beste klantervaring aan te bie-
den, heeft zeker op lange termĳ n het 
beste perspectief. De digitale trans-
formatie is dus van groot strategisch 
belang. Netfl ix is hier het beste voor-
beeld van. Zĳ  begonnen ruim twintig 
jaar geleden met het verhuren van 
DVD’s die ze opstuurden naar hun 
klanten. Dat businessmodel hebben 
ze tien jaar volgehouden, terwĳ l ze op 
de achtergrond hun innovatieve online 
streamingdienst ontwikkelden. Zo 
hebben ze zich strategisch voorbe-
reid op de veranderende wereld.

Hoe kan je als onderneming 
deze digitale transformatie 
succesvol doorstaan?

De meeste bedrĳ ven uit traditionele 
sectoren hebben het digitale denken 
niet in hun DNA zitten. Dat los je niet 
makkelĳ k op door een aantal nieuwe 
medewerkers aan te stellen die de 
digitale transformatie op gang moeten 
trekken. In plaats daarvan zet je beter 
in op IT-outsourcing, dat veel sneller en 
effi ciënter de gewenste resultaten zal 
opleveren. Zo bespaar je niet alleen 
kosten, maar pluk je ook veel sneller de 
vruchten van cloud computing.

Blik op de toekomst
De private cloud, waarbĳ  applicaties 
op eigen servers draaien, groeit nog 
steeds. Tegelĳ kertĳ d groeit de publieke 
cloud veel sneller. Een IT-outsourcing-
partner moet dus mee evolueren van 
een partner die instaat voor het behe-
ren van IT-infrastructuur en applica-
ties naar een partner die de klant op 
alle domeinen meeneemt en nieuwe 
diensten aanbiedt die zorgen voor een 
betere service, een effi ciëntere wer-
king en een zekere toekomst. ■

DIGITALE TRANSFORMATIE

��" Zeker kleinere 
familiebedrijven besteden 
te weinig aandacht 
aan een kwalitatief 
tweedelijnsmanagement. 
Dat kan je duur 
komen te staan in een 
verkoopproces.

��" Goede afspraken 
maken goede vrienden. 
Het komt er voor 
verkopers op aan om 
zich voldoende te laten 
adviseren alvorens ze de 
opdrachtbrief tekenen.

��" De private cloud, waarbij 
applicaties op eigen servers 
draaien, groeit nog steeds. 
Tegelijkertijd groeit de 
publieke cloud veel sneller.

kunnen bemoeilijken. Om ontgoochelingen te vermijden, hou je best 
rekening met onderstaande tips.  Tekst: Sĳ men Goossens



10    ❘    NL.PLANET-BUSINESS.BE MEDIAPLANET

Wat is uw aanpak om uit de crisis  
te komen?

“Wij wachten niet tot het opduiken van 
crisissituaties om onze klanten de nodige 
steun en expertise te bieden die ze nodig 
hebben om hun activiteiten te kunnen uit-
breiden. Het is onze absolute prioriteit om 
hun activiteiten veilig te stellen en duur-
zaam te maken via ondersteuningslijnen 
die op korte, middellange en lange termijn 
een heuse toegevoegde waarde vormen. 
Een van de uitdagingen van deze crisis zal 
erin bestaan om de aftakelingselementen 
te kunnen beperken en de puinhoop op 
het vlak van jobverlies te minimaliseren.
In elke crisis is het in de eerste plaats van 
fundamenteel belang om de grondslag te 
kunnen leggen voor een recoveryplan om 
de situatie te stabiliseren. Dat vereist een 
relatievorm gebaseerd op vertrouwen en 
een expertiseniveau dat zich onderscheidt 
van schema’s die klassiek door de consul-
tingwereld naar voren worden geschoven. 
De aanpak moet pragmatisch zijn, gericht 
op oplossingen en moet bedrijven in staat 
stellen om snel toetredingsaktes te creë-
ren bij interne en externe spelers van de 
onderneming.”

Welke elementen kunnen de recovery-
projecten stokken in de wielen steken?

“Ik denk in de eerste plaats aan de huidige 
politieke verdeeldheid en het ontbreken van 
gedeelde projecten die in het noorden en het 
zuiden van het land het hoofd kunnen bie-
den aan de elementen van deze crisis op basis 
van een versterking van de solidariteitspij-
lers, maar daarnaast ook aan de aftakeling 
van het sociale klimaat en de dogmatische 
schema’s die het sociaal overleg vaak heb-
ben ontsierd. Dat zijn dus heel wat potenti-
ele gevaren die de geleverde inspanningen 
onder druk kunnen zetten. Het gebrek aan 
samenhang tussen de spelers en de moeilijk-
heden om de sterke economische krachten 
te bundelen, vormen ongetwijfeld een van de 
grootste belemmeringen.”

In deze crisissituatie zullen 
ondernemingen op zoek zijn naar 
schaalvoordelen. Welke oplossingen 
kunt u hen voorstellen?

“Zoals u weet, zijn sociale secretariaten niet 
langer gewone organisaties die instaan voor 
de betaling van lonen. Wij hebben de voor-
bije twintig jaar de nadruk gelegd op het 
ontwikkelen van ‘proximity multiservices’ 
die alle vitale behoeften kunnen dekken die 
zich voordoen bij de lancering van een acti-

Om de impact van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken, is een duidelijk recoveryplan noodzakelijk. 
Thierry Nollet, director external relations & legal services bij GROUP S, legt uit hoe we dit moeten aanpakken  

en waarom samenwerking tussen de verschillende spelers op alle niveaus een must is.

“Het is onze prioriteit om de activiteiten van onze klanten 
op lange termijn te verzekeren, mét behoud van jobs”

klanten een verzekeringsvoorstel aan te bie-
den dat op de werkelijke behoeften is afge-
stemd, waarmee zij zich voor de beste prijs 
kunnen verzekeren. Hiervoor overleggen 
we met onze klanten over gevoelige vragen 
die op elk moment de goede gang van zaken 
bij de onderneming kunnen beïnvloeden. 
Ik denk hierbij aan bijstand tijdens collec-
tieve onderhandelingen, de ontwikkeling 
van een toekomstgerichte planning van de 
werkgelegenheid, het uitwerken van een 
dynamisch hr-beleid, het opstellen van een 
welzijnsbeleid, het ter beschikking stellen 
van hulpmiddelen ter begeleiding, enz. 
Deze vormen een brede waaier aan actieni-
veaus die invloed hebben op de prestaties 
van de onderneming, de sociale stabiliteit 
en de motivatie van het personeel.”

“Daarnaast ondersteunen we ondernemin-
gen en zelfstandigen met opleidingsprogram-
ma’s die hen op korte termijn hun vrijheid 
van handelen kunnen garanderen dankzij 
werkelijke zelfstandigheid wat betreft vraag-
stukken inzake bestuur, sociaal-juridische 
kwesties, relationele kwesties, enz. Op het 
vlak van bijscholing hebben we de voorbije 
jaren heel wat synergieën ontwikkeld met 
spelers uit de openbare en de privésector om 
omschakelingsplannen en plannen voor her-
integratie in het beroepsleven te verzekeren. 
Dit vooral wat betreft het vertalen van de 
digitalisering naar reële kansen die vooruit-
gang en nieuwe jobs genereren.” ■
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IN SAMENWERKING MET

��" In elke crisis is het 
in de eerste plaats van 
fundamenteel belang om de 
grondslag te kunnen leggen 
voor een recoveryplan om 
de situatie te stabiliseren.

Thierry Nollet, Director External Relations & Legal Services GROUP S
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viteit, de verderzetting en de uitbreiding 
ervan. Aangezien onze interventieniveaus 
geen betrekking hebben op klassieke finan-
ciële vragen, kunnen wij onze klanten meer-
dere schaalvoordelen bieden. Wij nemen 
onze verantwoordelijkheid op het vlak van 
de optimalisering van uitgaven verbonden 
met het personeel, e�ciënte preventie en 
e�ciënt beheer van risico’s verbonden met 
de sociale wetgeving. Onze analyses zijn 
tot in de puntjes doorgedreven, vooral op 
het vlak van het opsporen van mogelijke 
kortingen op de werkgeverslasten. Wij zijn 
bovendien zeer actief op gebied van alterna-
tieve vergoedingen, zodat we beter kunnen 
inspelen op evoluties en dat zowel fiscaal als 
op het vlak van de wetgeving.”

Zijn er nog andere manieren om 
bedrijven te beschermen en te onder-
steunen om deze crisis te overleven?

“Wij bieden al vele jaren doeltre�end advies 
voor het verkrijgen en activeren van subsi-
dies, wat een troef is voor de evolutie van 
zeer kleine ondernemingen en kmo’s, vooral 
in de huidige crisiscontext. Al onze onder-
steuningslijnen werden logisch uitgewerkt 
om de kosten voor ondernemingen zo veel 
mogelijk te drukken. Het mooiste voorbeeld 
blijft ons contract voor sociaal-juridische 
bijstand en verdediging voor rechterlijke 
instanties. Dit garandeert een maximale 
bescherming voor de verzekeringnemer op 
basis van een eenmalige, zeer betaalbare 
premie. Het is eveneens belangrijk om aan 
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Gaat het nog? Zorg je 
wel goed voor jezelf? 
Er staat hulp klaar.

Kijk op checkjezelf.be
Voor als het moeilijk is, of nog 
beter: vóór het moeilijk wordt. 



Build a  
safer digital 
society.

www.orangecyberdefense.com/be




