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Het nieuwe jaar is inmiddels al weer twee maanden oud en van de meeste voornemens is wellicht al niet veel meer over behalve een licht schuldgevoel. Ook dat verdwijnt, maakt u zich geen
zorgen.
Ons voornemen is in ieder geval om in 2014 minimaal 6 nieuwsbrieven te produceren, waarvan
dit de eerste is.
We beginnen 2014 met een beter gevoel dan met 2013, het sentiment is duidelijk aan het veranderen, het borrelt alweer behoorlijk in de markt met nieuwe kansen. Maar het blijft een voorzichtig positief verhaal, nog geen reden tot uitbundig juichen.
We zullen er allemaal hard voor moeten blijven knokken, het gemak waarmee bepaalde zaken
enkele jaren geleden ging zal voorlopig niet terugkeren. Geeft niets, er is niets mis met knokken
om je positie te behouden of te vergroten. De crisis heeft voor een duidelijke schifting gezorgd,

op en door, lang leve 2014!

Verzekeringen
Je staat er zelden bij stil en meestal is het te laat als je het echt nodig hebt: de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Regelmatig spreek ik mensen die vanuit een vast dienstverband de stap naar zelfstandig
interim manager willen maken. Behalve de business kant bespreken we altijd de verzekeringskant: wat je ook doet, verzeker je altijd tegen arbeidsongeschiktheid (tenzij je over zeer ruime
reserves beschikt ).
Ik heb zelf letterlijk aan den lijve mogen ondervinden wat de gevolgen zouden kunnen zijn. In
waardoor ik met 2 gebroken knieschijven behoorlijk arbeidsongeschikt raakte. Mijn eigen AOV
heeft een eigen risico van 6 maanden, ik heb hem afgesloten met de doelstelling om permanente arbeidsongeschiktheid af te dekken.
De premies voor AOV’s zijn pittig, een eigen risico maakt de kosten nog enigszins draaglijk. Aan
een ongeluk waarbij je toch een aantal maanden uit de running bent denk je niet snel.
Nu kunnen de meesten van ons deze periode wellicht uit eigen middelen overbruggen, maar
met studerende kinderen en een hypotheek gaat het toch hard.
Voor mij in ieder geval de les dat ik een ongevallenverzekering ga zoeken, voor die gevallen
waar je niet kunt werken en gelukkig niet de rest van je leven arbeidsongeschikt bent.
e.d. gaan weer redelijk tot goed.
Ik zou alle onze interim managers en ZZP-ers willen aanraden om even stil te staan bij je eigen
situatie met betrekking tot je AOV.
Paul Ramaekers

Onze interim manager aan het woord...
iemand met een vast dienstverband tijdelijk ingezet kan worden om een ander bedrijf te
helpen. Leest u hier zijn verhaal...
Jan Retera

Vragen of opmerkingen naar
aanleiding van deze Diemer & Ramaekers
NWS? Stuur u dan een e-mail naar
anique@diemerenramaekers.nl
Diemer & Ramaekers NWS niet meer
ontvangen? Meld u zich dan hier af.
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