MARSH GROWTH
RISK CONSULTING
DAY 2012
EMPLOYEE BENEFITS

Onderwijsinstelling ABC - risicomanagement en verzekeringen
Scan ter vaststelling van actuele risico’s en optimale verzekeringsdekking
Doelstelling

Scope en beperkingen

Voordelen

 Inzicht verkrijgen in voor Onderwijsinstelling ABC relevante
risico’s – verzekerbaar en niet-verzekerbaar- uit hoofde van haar
bedrijfsvoering, op basis waarvan het college van bestuur beter
in staat zal zijn om te bepalen in welke mate tijd en geld
geïnvesteerd moeten worden ter beheersing van deze risico’s.
 De organisatie van Onderwijsinstelling ABC bewust maken van
risico’s waaraan zij in de dagelijkse praktijk worden blootgesteld.
 Toetsen van de huidige verzekeringsdekking voor verzekerbare
risico’s.
 Opstellen van een verzekeringshandboek ter ondersteuning van
verzekeringskwesties.
 Medewerkers, die betrokken zijn op verzekeringen, trainen in
gebruik van procedures en richtlijnen rond het gebruik van deze
verzekeringen (optioneel).

 Het onderzoek richt zich op zowel verzekerbare als nietverzekerbare risico’s.
 Het onderzoek richt zich primair op risico’s op de voor
Onderwijsinstelling ABC relevante beleidsterreinen: Onderwijs
en Kwaliteitszorg, Personeel en Organisatie, Huisvesting en
Marketing, en Bedrijfsvoering en Financiën.
 Primaire focus qua verzekeringen ligt bij Ongevallen en
reisverzekeringen, Aansprakelijkheid, Brand en
 Bevindingen worden gebaseerd op inzichten van
Onderwijsinstelling ABC personeel en benchmark gegevens
 Beschikbare documenten worden met Marsh Risk Consulting
gedeeld.
 Project uitvoering vindt plaats door Marsh Risk Consulting en
Marsh
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 Transparantie in risico’s waaraan Onderwijsinstelling ABC en
haar medewerkers blootgesteld worden.
 Uitgebreide risicolijst met daarin risico’s, oorzaken, gevolgen,
beheersing en huidige en mogelijke verzekeringsdekking.
 Toelichting van verbetermogelijkheden ten aanzien van
risicobeheersing.
 Ondersteuning voor besluitvorming ten aanzien van
investeringen in risicobeheersing
 Een optimale inrichting van verzekeringsdekking op basis van
de geïdentificeerde risico’s.
 Getrainde medewerkers in het hanteren van
verzekeringsrichtlijnen en het melden van claims
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UITVOEREN RISICO- EN
VERZEKERINGSSCAN

INITIATIE EN BUREAUONDERZOEK

RAPPORTAGE EN
VERZEKERINGSHANDBOEK

•

Opstellen van een projectplanning.

•

Voorbereiden van checklist verzekerbare
risico’s.

Uitvoeren van interviews ter verdieping
van de basis risicolijst.

•

•

Opstellen en bespreken van een
voorlopige rapportage

•

Vaststelling van relevante (nieuwe)
risico’s, oorzaken, gevolgen en huidige
risicobeheersing.

•

Opstellen van een
verzekeringshandboek

•

Bevindingen bundelen en valideren met
projectgroep Onderwijsinstelling ABC

•

Afronden van een definitieve rapportage

•

Actieplan voor verbeteringen
overeenkomen.

•

Bureauonderzoek naar relevante risico’s
op basis van documenten
Onderwijsinstelling ABC en benchmark
gegevens Marsh.

•

Opstellen van een basis risicolijst met
risico’s en huidige beheersing.

•

Inzichtelijk maken van huidige
verzekeringsdekking.

•
•

Valideren van huidige en mogelijke
verzekeringen (Marsh intern)
Identificeren van verbetermogelijkheden
(voor verzekeringen en
risicobeheersing)
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TRAINING (optioneel)
•

Vaststellen van scope trainingsprogramma
(o.a. handboek, casus per verzekeringslijn,
bedrijfsbrede presentatie
onderzoeksresultaten)

•

Vaststellen van deelnemers

•

Uitvoeren van training (maximaal 1
dagdeel)

Investering & aannames

Input door Onderwijsinstelling ABC

Contact @ Marsh Risk Consulting

 De totale investering wordt geraamd op EUR
9.000-12.000 afhankelijk van de gewenste
scope.
 Het verzekeringshandboek wordt gedurende
3 jaar jaarlijks herzien.
 De training van personeel is optioneel; de
investering hiervoor bedraagt EUR 3.000.
 Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 Algemene voorwaarden van Marsh Risk
Consulting B.V. zijn van toepassing.

 Bieden van draagvlak support door het College van Bestuur.

Marsh Risk Consulting B.V.
Bas van Vliet
Senior Consultant Business Risk Management
(010) 40 60 344
bas.vanvliet@marsh.com

 Beschikbaar stellen van relevante documenten, zoals organisatieschema’s, jaarverslagen,
procedures, risicoanalyses, inspectierapporten, claimoverzichten en verzekeringspolissen.
 Aanstellen van een projectcoördinator ter ondersteuning van Marsh Risk Consulting bij interne
communicatie en projectplanning.
 Voorbereiding op interviews door functionarissen op basis van door Marsh Risk Consulting
opgestelde documentatie.
 Beschikbaar maken van functionarissen die een dwarsdoorsnede van de organisatie vormen om
deel te nemen aan interviews.

