


1. Individuele AOV

2. Ziekteverzuim en WGA



Als de AOW leeftijd opschuift en we 
al weten dat je sommige beroepen 
gewoonweg fysiek niet tot die AOW-
leeftijd kunt doen, hoe verzekeren we 
zelfstandigen dan nog tegen 
arbeidsongeschiktheid?

Welke zelfstandige verzekeren we 
dan eigenlijk? 

Een volledige AOV wordt nagenoeg 
onbetaalbaar 



Verzekeraars gaan een nog strenger 
acceptatiebeleid hanteren

Je kunt straks een AOV pas sluiten of 
verlengen na een rapport dat je medisch 
helemaal in orde bent 

De markt biedt alleen maar tijdelijke AOV’s

We nemen ZZP-ers op in de sociale 
verzekeringen

Een broodfonds dan maar?





U werkt al op feebasis

Alleen het sluiten van een 
verzekering is niet de oplossing

De ondernemer helpen na te 
denken over zijn eigen toekomst

Hoe ziet duurzame inzetbaarheid er 
uit voor de zelfstandige

Alternatieve dekkingen



Advieskosten zijn relatief

Periodiek gesprek is lonend

Advies gaat verder dan 
verzekering

Investeren in uw kennis en 
vaardigheden

Financial planning

Rekenvoorbeeld

Kapper, 35 jaar oud, inkomen              
€ 55.000. Ziek op 40 jaar

Uitkering € 1.144.000



Het verzuim in Nederland stijgt 
weer; een trend die we zien bij 
stijgende conjunctuur. Dat botst 
met de oorsprong dat verzekeren 
gaat om dekken van 
“onvoorziene gebeurtenissen”

Bron: CBS



Als verzuim voorspelbaar is 
waarom verzekeren we dan?

De schoonheid van stop-loss

Echte calamiteiten

Beheersen belangrijker dan 
verzekeren



Het is goed misgegaan met 
schadelast in het verleden

Verzekeraars die zich wapenen

…. of terugtrekken

Hybride stelsel komt niet uit de verf

Telkens ontstaat er een vicieuze 
cirkel 



Omzetkansen

TE lage 
premie

Slechte 
resultaten

Premie 
verhogingen

Werkgevers die 
zich terugtrekken



• Resultaten waren weer goed

• Meer focus op re-integratie

• Nu verleggen naar preventie

• Sector zegt iets, maar niet alles

• Grote verschillen

• Te veel ‘hokjes-denken’

• UWV is geduchte partij



• Schadelast verzuim neemt toe
• Herijking premiegrondslagen op basis 

van sector en gemiddelde leeftijd 
werknemersbestand (vergrijzing)

• Verzekeraars zijn gehouden aan 
afspraken over transparantie over 
verhogingen bij schade door het 
convenant 

• Verzekeraars gaan meer 
gedifferentieerd kijken naar het 
toekomstige 
arbeidsongeschiktheidsrisico op 
werkgeversniveau

• En meer aandacht voor de mate waarin 
risico beheerst wordt

Bron: TNO, onderzoek Mercer



Wat is eigenlijk schade?

Kijk naar alternatieve vormen

Integrale benadering

Re-integratie, preventie, 
risicomanagement

Polis als sluitstuk

Commissie of fee?



• Echte toegevoegde waarde

• Advies is zo nodig

• Klanten (individueel of zakelijk) hebben 
behoefte en uiten die ook

• Laat verzekeraars het niet overnemen

• Een glansrijke toekomst 
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