
U wilt graag goede en gerichte ondersteuning bieden. Daarvoor is het belangrijk om een juist beeld te  
hebben van de situatie van de betrokkene en zijn of haar bedrijf.  Onderstaande vragen hebben we voor  
u samengesteld om breed inzicht te krijgen in de situatie van een zzp’er of mkb’er (kort) na ongeval.
 
Heeft u vragen of opmerkingen over dit document? Of heeft u behoefte aan ondersteuning?  
Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren via 050-8200305.  
U kunt ons ook altijd mailen via personenschade@athenos.nl. We helpen u graag verder. 

Rol van de ondernemer in het bedrijf en (huidige) inzetbaarheid 
Wat was c.q. is de rol/taak/verantwoordelijkheid en inbreng van betrokkene in zijn bedrijf  (geweest) en over
welke ondernemerscompetenties beschikt betrokkene?

Aan de orde komt dan:
• Voor ongeval: aantal uren per week gemiddeld gewerkt
• Hoofdtaken benoemen (dus wat deed de ondernemer: ondernemerstaken, uitvoerende taken, reizen, of …)
• Welke (hoofd-deel)taken lukken niet meer?
• Welk probleem ontstaat daardoor?
• Hoe heeft betrokkene dit wel/niet opgelost?
• Hoeveel uur per week werkt betrokken nu nog wel?
• Wat doet hij dan in die uren?

Beschrijving bedrijf voorafgaande aan het ongeval en (huidige) situatie 
en levensvatbaarheid
• Om wat voor bedrijf gaat het? (Markt, Product/Dienst en Organisatie)
• Hoe stond het bedrijf van betrokkene er op datum ongeval in bedrijfskundige zin voor?
• Welke bedrijfs- en inzetbaarheidsproblemen zijn er door het ongeval ontstaan en moeten worden 

opgelost om de inzetbaarheid van betrokkene te optimaliseren en continuïteit van het bedrijf  te 
behouden?  

• Is het bedrijf met de nu beschikbare gegevens naar verwachting levensvatbaar? (Inzicht in exploitatie, 
bedrijfsresultaten, doorlopende kosten e.d. bij voorkeur in de afgelopen 3 jaren. Eventueel kan het netto 
consumptief inkomen voor ongeval ook worden vastgesteld) 

• Welke adviezen kunnen worden gegeven om in bedrijfskundige zin de schade zoveel mogelijk te 
beperken?

• Zijn er eventueel andere zaken die opvallen en die voor het beoordelen van deze casus van belang kunnen 
zijn?

Eventuele aanvullende vragen
Formuleer desgewenst een of meerdere aanvullende vragen, zoals:
• Is naar uw oordeel sprake van een onderlinge samenhang (consistentie) tussen de informatie die is 

verkregen van betrokkene, de feiten zoals die uit het dossier naar voren komen en uw bevindingen naar 
aanleiding van uw analyse?

• Heeft u naar aanleiding van uw bevindingen nog opmerkingen die relevant kunnen zijn voor het verdere 
verloop van deze zaak?

• Overig, nl.: ……..
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