
Riskonet helpt grote bedrijven in Nederland om hun risicomanagement te optimaliseren. Door veilig-

heidsrisico’s, verzekeringskwesties en strategisch risicomanagement integraal te benaderen zijn we in 

staat om uw risicobeleid te professionaliseren en substantiële besparingen te realiseren.

-  PA R T N E R  F O R  T H E  U N E X P E C T E D  -

Onze dienstverlening draait om het bevor-
deren van persoonlijke veiligheid, 
bedrijfscontinuïteit, verzekerbaarheid 
en financiering van assets en risico’s. Al 
zijn ze nog zo complex, we vinden altijd 
oplossingen voor uw praktijkproblemen. 
Doordat wet- en regelgeving continu 
veranderen en verzekeraars niet langer elk 
risico zonder meer verzekeren, wordt van 
bedrijven steeds meer expertise verwacht.

U bent expert op uw vakgebied, maar is dat 
in het uitdagende ondernemersklimaat 
van nu voldoende? 

R I S KO N E T P RO F E S S I O N A L I S E E RT N E D E R LA N D S E B E D R I J F S L E V E N

Veiligheidsrisico’s 
vragen om integrale aanpak
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Riskonet kent de Nederlandse situatie 
als geen ander. Met onze diepgaande 
kennis van risicomanagement, rijke 
ervaring én daadkracht komen we naast 
u staan. Wij laten de relaties tussen 
bedrijven, makelaars en verzekeraars 
beter renderen, waardoor verzekerbaar- 
heid geen probleem hoeft te zijn.

Het overkoepelende belang van uw onder-
neming is te allen tijde het uitgangs-
punt van ons handelen. Riskonet is niet 

De breedte van onze dienstverlening omvat 
alle aspecten van risicomanagement  
en -beleid. We brengen uw organisatie-
strategie en risicobeheersing met elkaar 
in lijn en we ondersteunen ‘hands on’ in 
het oplossen van praktische vraagstukken 
in de operatie.

Met onze integrale aanpak helpen we 
bedrijven met het (verder) indammen 
van risico’s en met optimaal verzekeren. 

gelieerd aan welke verzekeraar, bank  
of financier dan ook. Wij opereren 100% 
onafhankelijk en helpen bedrijven in  
alle sectoren, met specifieke aandacht 
voor bouw, handel, maakindustrie,  
zorg, overheid en vastgoed. Overigens 
ook als u actief bent over de grens; dan 
kunt u rekenen op ons mondiale netwerk 
van risicospecialisten.

Bij Riskonet geloven we dat een inte- 
grale risicoaanpak de professionaliteit 
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Verzekeren

Valideren van aanwezig risicobeleid en -profiel (diagnose)
Visievorming op risicobeheer
Strategisch kader formuleren (risicobereidheid)
In kaart brengen van organisatorische knelpunten in relatie tot risicostrategie
Transformatie naar risicobewuste cultuur
Beleid en besluitvormingsstructuur (governance)
Tot leven brengen van risicobeleid in de organisatie
Praktijkoplossingen/risicoverbetering in de organisatie
Opleidingen en trainingen van managers en medewerkers
Audits
Toetsen brandveiligheidsconcepten (PARA & PCRA)
Opstellen van uitgangspunten documenten (UPD), integrale brandbeveiligingsconcepten t.b.v. brand- 
beveiliging, sprinkler-, brandmeld-, blusgas- en schuiminstallaties (NFPA gecertificeerde engineers)
Scenarioanalyses en modelleren catastrofe risico’s (EML/MPL)
Milieuschade analyses
Bedrijfsschade analyses
Bedrijfscontinuïteitsmanagement
Bouw- en projectmanagement bij brandveiligheidsconcepten
Integrale aansprakelijkheidsanalyses (contractueel + WA /AVB)
Scenarioanalyses met kwantificering van risico’s
Productaansprakelijkheidsanalyses (inclusief recall)
Compliance checks
Interne audits
Insurance due diligence ten behoeve van (bank)financiering of acquisities
Due diligence ten behoeve van verzekeringen of acquisities
Opzetten van verzekeringsmanagement
Faciliteren processen richting makelaars en verzekeraars in samenwerking met verzekerde
Renewal management vanuit klantperspectief
De eisen van verzekeraars vertalen naar haalbare oplossingen
Loswrikken van vastgelopen schadeafwikkeling
Structureren van risico informatie

Expertise Diensten

De voordelen zijn duidelijk: de conti- 
nuïteit van uw onderneming is gewaar-
borgd, de werkomgeving is veilig en het 
bedrijfsresultaat wordt verbeterd.

Benieuwd wat integraal 
risicomanagement uw bedrijf oplevert?
Neem dan contact op met 
Ruben de Bruin. Bel hem vandaag 
nog op +31 6 121 21 158 of mail naar 
ruben.debruin@riskonet.com.

van een organisatie bepaalt. Wij 
doorlopen met bedrijven een  
leerproces waarin duidelijk wordt  
wat risicobeheersing inhoudt en hoe  
je die tot leven brengt in de organi- 
satie zelf en in de samenwerking  
met stakeholders. 
Daarmee vergroten we het vermogen 
van organisaties om zelf grip te krijgen 
én te houden op risico’s. 

Onze expertises en diensten op een rij:


