
Kredietverzekeringen
dé basis voor continuïteit en groei



1. Introductie

2. Onze passie

3. Onze visie

4. Top 10 redenen

5. Wat en voor wie?

6. Waarom?

7. Werkwijze

8. Risico’s

9. Over Raetsheren

10. Voortrekkersrol

11. Dienstverlening

Raetsheren heeft er een nieuwe dienstverlening bij: 
 kredietverzekeringen. Om ons risicoanalyseaanbod  
voor bedrijven compleet te maken hebben wij ervoor 
gezorgd dat we vanaf het voorjaar van 2021 u ook  
kunnen adviseren op het gebied van kredietverzekeringen 
en de producten die daarbij horen.

Raetsheren wil natuurlijk uw volwaardige risicokennispartner zijn, 
daarom hebben wij onze afdeling Kredietverzekeringen opgezet met 
de kennis en ervaring van iemand die zijn strepen in dit vakgebied 
al ruimschoots verdiend heeft. Tjerk Rutgers is Business Unit 

Manager Kredietverzekeringen bij Raetsheren en hij stelt zichzelf 
voor in een interview verderop in deze nieuwsbrief.

Tjerk Rutgers legt graag uit waarom een kredietverzekering zo 
belangrijk is en wat je ermee kunt bereiken in je bedrijfsstrategie. 
Het is een multiplier voor groei én dekt risico’s af. In deze volgorde! 
Raetsheren staat u - zoals u van ons gewend bent - bij met kundig 
advies, met oog voor uw bedrijfsbeleid en groeistrategie. De wereld 
verandert snel en wij zien verandering als een kans. U ook? 
We denken graag mee over het optimaliseren van uw groei en uw 
concurrentiepositie, en ja, een kredietverzekering geeft daarvoor  
de juiste handvatten. Lees verder in deze nieuwsbrief of maak snel 
een afspraak voor een geheel vrijblijvend adviesgesprek.
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Tjerk Rutgers
Business Unit Manager 
 Kredietverzekeringen   
Raetsheren:

Maak nu een afspraak met onze krediet
verzekeringsdeskundige Tjerk Rutgers

Maak nu een afspraak

 ‘ Kredietverzekeringen zijn echt de moeite waard.  
In Nederland verzekeren we privé bijna alles, maar 
veel bedrijven verzekeren hun omzet niet …  
Dat wil ik veranderen, passend bij uw visie op  
ondernemerschap, groei en het afdekken van risico’s.’

2. Onze passie
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U kent Raetsheren als adviseur voor het doorgronden en 
bespreken van risico’s, uw ondernemersvisie en alle 
daarbij mogelijke verzekeringen. Kredietverzekering  
was echter nog een ‘missing link’ in ons aanbod.  
Met de komst van Tjerk Rutgers als Business Unit 
 Manager Kredietverzekeringen heeft Raetsheren ook  
op dit gebied de kennis en de oplossingen in eigen huis.  
In het volgende interview maken we kennis met Tjerk  
én leggen we uit waarom een kredietverzekering uw 
bedrijf kansen biedt. 

3.  De verrassende visie van Raetsheren 
op kredietverzekeringen

Tjerk Rutgers, Business Unit Manager  Kredietverzekeringen Raetsheren: 

‘ Verandering is een kans, ook in kredietverzekeringen. 
Een krediet verzekering is een hefboom voor de groei van 
je bedrijf, het zorgt ervoor dat je kansen kunt  pakken en 
dat er voldoende beschikbaar werk kapitaal is.’ 
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Tjerk, wat is je achtergrond?

‘Tja, waar zal ik beginnen? Na het gymnasium deed ik de  
propedeuse van de Hotelschool in Den Haag, het servicelevel dat  
ik daar leerde heeft me wel ver gebracht. Daarna ging ik verder  
met Economie in Amsterdam, maar mijn praktijkleerschool begon 
echt bij ABN AMRO. Ik heb daar veel geleerd, maar ik vond het wel 
veel op kantoor zijn en toch sterk intern gericht. Ik wil juist bij de 
klant zitten en samen kijken hoe het nog beter kan, en vooral hoe  
ik daarbij kan helpen. Bij Hermes leerde ik echt de kneepjes van  
het vak van kredietverzekeringen. Ik werkte daar eerst met kleinere 
klanten en later ook aan omvangrijke trajecten van grote bedrijven. 
Nu bij Raetsheren ga ik weer in gesprek met échte ondernemers.  
Ik geniet ervan om bij bedrijven te komen waar iets gemaakt wordt 
of geëxporteerd. Mijn favoriete tv-programma is ‘How it’s made’  
op Discovery. In die documentaire serie zie je hoe alledaagse  
goederen gemaakt worden, reuze interessant!’

 
 

Wat maakt jouw insteek, en daarmee  
die van Raetsheren, anders dan die van 
anderen?

‘Ik ga uit van de kansen die een kredietverzekering biedt, niet van  
de angst die men kan hebben over slechte debiteuren. Een krediet-
verzekering biedt mogelijkheden voor groei en voor het optimali-
seren van bedrijfsprocessen. Het kan de hefboom zijn die je nodig 
hebt om de volgende stap in je bedrijfsambities te realiseren. Om 
groei tot stand te brengen. Verandering is immers een kans en een 
kredietverzekering kan helpen deze kans te verzilveren. En wanneer 
je dat samenvoegt met de kennis van risicomanagement en ver-
zekeringen die Raetsheren heeft van de verschillende segmenten, 
dan krijg je een uniek advies voor de toekomst van jouw onder-
neming. Een brainstormsessie over de commerciele voordelen van 
een kredietverzekering. Zonder meer de moeite waard!’

Raetsheren is dus echt een partner  
van de klant?

‘Precies, wij verdiepen ons echt in de business van een klant.  
Wij hebben kennis van de markt van kredietverzekeringen, maar ook 
van special products zoals WGA, garanties en fraude verzekeringen. 
Een kredietverzekering is een dynamisch product, de basis van de 
verzekering verandert dagelijks. Het is belangrijk om dat als adviseur 
goed uit te leggen en dus is het ook belangrijk dat je de essentie en 
business van een onderneming begrijpt. Alleen op die manier kun je 
meer zijn dan alleen maar een offertefabriek voor de verschillende 
verzekeraars. Wij kijken echt naar de behoefte van een bedrijf, we 
inventariseren de kredietrisico’s, we optimaliseren de groeimogelijk-
heden en bepalen zo gezamenlijk hoe het maatwerkvoorstel er uit 
moet zien. Dat vormt de basis van ons advies en die voorstellen zitten 
dan ook goed in elkaar en zijn niet alleen maar een benchmark of 
prijs vergelijk. Ik vind het echt ontzettend leuk om een onderneming 

‘ Juist als je groeit kun je problemen 
hebben met je werkkapitaal,  
de kosten gaan immers voor de 
baten uit. Een kredietverzekering 
kan dé  oplossing zijn.’
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te helpen, het geeft mij energie om de klant te helpen zijn doelen  
en groeiambitie te bereiken. En daaraan maken we de krediet-
verzekering onder geschikt, die ambitie is het belangrijkst, de  
verzekering is de hefboom die de groei faciliteert. Door je omzet te 
verzekeren krijg je meer werkkapitaal en kun je stappen maken om je 
strategische en commerciële doelen te bereiken.’

Voor wie is een kredietverzekering 
interessant en waarom?

‘Eigenlijk is het interessant voor iedere ondernemer. Het kan al  
worden ingezet bij voorproductie van goederen voor een klant.  
Dit fabricagerisico kan worden meegenomen in de verzekering.  
Banken zien een kredietverzekering als een gunstig onderpand bij 
financiering. Het biedt je zoveel voordelen, dat het je een gunstige 
concurrentiepositie geeft, jij hoeft de klant bijvoorbeeld geen voor-
uitbetaling meer te vragen. Het geeft je actief werkkapitaal en als je 
bedenkt dat 60% van alle faillissementen wordt veroorzaakt doordat 
men het werkkapitaal niet op orde heeft of omdat een of meerdere 
debiteuren failliet gaan, dan is het besluit toch simpel? En zo hebben 
we nog een hele opsomming van voordelen, die vind je allemaal op 
onze website. Een kredietverzekering is echt iets om te overwegen. 
In Nederland verzekeren we privé bijna alles, maar nog te veel  
bedrijven verzekeren hun omzet niet. En dat is best apart gezien  
het feit dat het voortbestaan én succes van een onderneming van  
een kredietverekering kunnen afhangen.’

‘ Ik vind het leuk om na te denken hoe wij de 
groei van onze klanten kunnen faciliteren, 
met als bijkomend voordeel dat je dan ook 
toegang hebt tot funding en incasso
diensten. Maar het belangrijkste vind ik de 
ondernemer helpen met zijn groeiambities.’ 

Wilt u meteen een kredietverzekering 
 aanvragen, vul dan het aanvraag formulier in 
of vraag  vrijblijvend een adviesgesprek aan.

Aanvraagformulier
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Kijk hier naar een korte animatie van de 
top 10 redenen om een kredietverzekering af te sluiten.

Top 10 animatie

Bescherming
De verzekeraar betaalt uw verzekerde facturen  
wanneer uw debiteur dit niet doet. Ook het fabricage
risico is afgedekt, zelfs bij opdracht bent u al  
verzekerd van de betaling.

Financiering
Vaak gunstigere voorwaarden, omdat banken  
verzekerde vorderingen zien als een veilig  
onderpand.

Winstgevendheid
Verbeter uw winstgevendheid door uw exposure  
bij meerdere klanten veilig te verhogen.

Vertrouwen
Het geeft meer vertrouwen om nieuwe markten  
te betreden, zowel in binnen als buitenland.

Groei
Veilig uw klantportfolio laten groeien met  
uptodate informatie over kredietrisico’s.

Rust
Beschermt tegen onder andere nonbetaling.

Competitief
Het help u competitief te blijven, omdat u op  
rekening levert waar uw concurrenten dat niet  
altijd kunnen.

Snelheid
Helpt u om sneller de juiste beslissingen te  
nemen bij het zakendoen.

Cashflow
Het optimaliseert uw creditmanagementproces, 
zodat uw Days Sales Outstanding en dus uw  
cashflow verbetert. Ook incassodiensten  
kunnen hierbij helpen.

Informatie
Toegang tot meer kennis over de krediet  
waardigheid van uw klanten en prospects.

4.  Top 10 redenen voor  
een kredietverzekering
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Wat

Een kredietverzekering keert uit wanneer uw klant zijn facturen 
niet meer kan betalen. Vaak komt dit door een faillissement of 
andere grote financiële problemen. Een kredietverzekering kan 
bestaan uit verschillende diensten: 

•  Kredietinformatie; hoe kredietwaardig is uw klant of prospect?  
U ontvangt informatie over de betalings risico’s die u loopt bij uw 
relaties, middels een limiet per debiteur. Dit is zeer waardevol, 
deze data helpen u bij het maken van goed onderbouwde  
zakelijke beslissingen en geven meer zekerheid bij het leveren 
van producten of diensten op rekening. De verzekeraar van  
uw keuze beschikt altijd over een zeer uitgebreide database 

met handels- en kredietinformatie van miljoenen bedrijven, 
wereldwijd. De kredietwaardigheid van de klant bepaalt de  
hoogte van de limiet die je voor deze klant kunt krijgen.

•  Een incassoservice is bij de verzekering inbegrepen en de open-
staande vorderingen worden aan de verzekeraar overgedragen  
om het geld binnen te halen. Hiermee ontlast u uw financiële 
afdeling en hoeft ook uw salesafdeling zich niet om de krediet-
waardigheid van nieuwe relaties te bekommeren. Iedereen kan 
zich bezighouden met de core business en de kredietverzekering 
zorgt dat u zekerheid hebt dat uw openstaande vorderingen  
afgedekt zijn. Ons internationale netwerk zorgt ervoor dat we  
dit ook in het buitenland uitstekend voor u kunnen regelen.  
Zo heeft u nooit meer zorgen over de betaling van uw facturen.

5. Wat en voor wie?
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•  Wanneer bij incasso het geld niet meer binnenkomt omdat de 
klant failliet is verklaard, dan keert de kredietverzekering de 
gelopen schade aan u uit. De hoogte van deze schadevergoeding 
is afhankelijk van de afgesloten polis en de daarin vastgelegde 
afspraken. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kunt u tot 
wel 90% van de onbetaalde facturen uitgekeerd krijgen van de 
kredietverzekaar. Een ding is zeker, uw liquiditeit loopt geen 
gevaar en u heeft altijd voldoende cashflow om te werken aan  
uw groeiplannen. 

•  Special products: een krediet- of omzetverzekering biedt niet 
altijd de juiste zekerheid voor uw onderneming. Raetsheren 
onderzoekt samen met u naar maatwerkoplossingen die te  
vinden zijn in special products, garanties, WGA, fraude-
verzekeringen, etc.

Voor wie

Raetsheren is uw adviseur voor kredietverzekeringen wanneer u  
als bedrijf aan andere bedrijven op factuur/krediet levert. Dit geldt 
zowel voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) als voor grote  
corporates en multinationals. Raetsheren heeft ook internationaal 
een groot netwerk dat u adviseert en bijstaat bij het verzekeren van 
uw omzet. Dit laatste kan een groot voordeel creëren ten opzichte 
van uw concurrenten. Het advies voor de juiste en passende  
verzekering stemmen wij altijd af op de omvang en complexiteit  
van uw onderneming. Raetsheren biedt via zijn partners altijd  
een krediet verzekering op maat. Alle kredietrisico’s bespreekt u 
met één accountmanager, zo heeft u altijd korte lijnen en direct  
het antwoord dat u nodig heeft.
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1. Introductie

2. Onze passie

3. Onze visie

4. Top 10 redenen

5. Wat en voor wie?

6. Waarom?

7. Werkwijze

8. Risico’s

9. Over Raetsheren

10. Voortrekkersrol

11. Dienstverlening

Een kredietverzekering verzekert uw omzet en zorgt voor 
zekerheid van betaling van uw uitstaande facturen.  
Er zijn vele redenen om een kredietverzekering af te  
sluiten, hier delen wij de belangrijkste met u. 

Hefboom voor groei & continuïteit

Een kredietverzekering is een hefboom voor de groei van uw  
onderneming. Op een bepaald punt is voor de verdere groei van uw 
onderneming kapitaal nodig. Dat kapitaal zit soms nog vast in voor-
gefinancierde voorraad of in uitstaande facturen met een lange(re) 
betaaltermijn. De zekerheid die een kredietverzekering biedt geeft 

vertrouwen aan banken en investeerders. Ook uw concurrentie-
positie verbetert hierdoor, u levert op rekening, terwijl uw  
concurrent (deels) een vooruitbetaling vraagt.

Werkkapitaal

Investeerders, stakeholders en banken hebben vertrouwen in uw 
cashflowpositie door de aanwezigheid van een kredietverzekering. 
Werkkapitaal, nodig voor de ontwikkeling van uw onderneming en  
uitbreiding van uw klantenportefeuille, komt eenvoudiger  
beschikbaar wanneer u zeker bent van betaling van uitstaande 
debiteuren. Door optimalisatie van uw cashflowpositie zorgt u  
voor een betere basis voor investeringen.

6 . Waarom een kredietverzekering?
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Risico-inventarisatie op  
een unieke manier

Raetsheren benadert uw keuze voor een kredietverzekering op  
een unieke manier. Wij focussen meer op de kansen die deze  
verzekering u biedt en niet altijd alleen naar de risico’s die u loopt 
wanneer uw klanten niet betalen. Want soms is dit gewoon niet  
aan de orde. Door het afsluiten van een kredietverzekering ontstaat 
er rust en zekerheid, waardoor u met meer vertrouwen nieuwe 
markten betreedt.

Vanzelfsprekend nemen wij in ons advies ook een analyse van  
uw debiteuren en prospects mee, waardoor uw risico’s vooraf 
bekend zijn en u uw tijd zo veel mogelijk aan kredietwaardige  
klanten kunt besteden. 

Wilt u meteen een kredietverzekering 
 aanvragen, vul dan het aanvraag formulier in of 

vraag vrij blijvend een adviesgesprek aan.

Aanvraagformulier
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Een kredietverzekering is in principe geschikt voor ieder 
bedrijf dat op krediet goederen of diensten levert aan  
een ander bedrijf. Raetsheren biedt via partners een 
krediet verzekering op maat aan voor zowel kleine  
en middelgrote bedrijven, maar ook voor grote  
internationaal georiënteerde bedrijven. Deze  
kredietverzekering dekt niet alleen Nederlandse  
kredieten, maar ook buitenlandse kredieten. Kortom,  
alle kredietrisco’s hebben we in één hand en we  
communiceren met u vanuit één account manager. 

Limieten
 
Vraag tijdig uw limieten aan per debiteur. Ga hierbij uit van het  
maximaal openstaand saldo. Indien op  genomen in uw krediet-
verzekeringspolis kunnen limieten tot € 15.000,-, zonder kosten, 
onder eigen beoordeling vastgesteld worden (zelfbeoordeling).  
Dit geldt voor bepaalde landen en de hoogte hangt af van de polis.

Spelregels

•  Als de kredietverzekeraar al een limiet heeft vastgesteld of 
geweigerd, kan van de mogelijkheid om zelf limieten vast te 
stellen geen gebruik worden gemaakt.

•   De limiet is niet hoger dan de totale omzet op betreffende  
debiteur in de voorgaande 12 maanden.

•   Alle voorgaande facturen dienen betaald te zijn binnen  
de achterstalligheidstermijn.

7. Werkwijze kredietverzekeringen

Limiet Order Factuurdatum Vervaldag Achterstalligheid
Dispuutmelding
Dekkingsstop

Incasso (vermoedelijke) Insolventie
en uitkering schade 

t = –2 t =  –1 t =  0 t = 30 t = 90       

t = tijd in dagen. In dit voorbeeld is uitgegaan van een betalingsconditie van 30 dagen en een achterstalligheidstermijn van 60 dagen.

t=105 t=210

t = tijd in dagen.  
In dit voorbeeld is uitgegaan  
van een betalingsconditie  
van 30 dagen en een 
achter stalligheids termijn 
van 60 dagen.
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Betalingscondities

De polis vermeldt een maximale betalingsconditie. Indien er  
langere betalingstermijnen worden gehanteerd vallen de  
betreffende facturen niet onder de dekking. In voorkomende  
gevallen: overleg even met uw accountmanager.

Debiteurenbeheer

Het is belangrijk om goed debiteurenbeheer te voeren. Maan uw 
debiteuren regelmatig telefonisch en schriftelijk aan. Het is aan te 
bevelen tussen 45 en 60 dagen na vervaldag een brief te schrijven 
naar uw debiteur waarin u de debiteur formeel in gebreke stelt. 
Hiermee geeft u de debiteur een laatste gelegenheid alsnog binnen  
5 werkdagen na ingebrekestelling te betalen. Kondig in deze brief 
aan dat bij non-betaling het dossier ter incasso overgedragen wordt 
aan de kredietverzekeraar en dat alle rente en kosten op de debiteur 
verhaald zullen worden.

Dispuutmelding

Meld een betwiste vordering ouder dan 60 dagen* na vervaldag bij 
de kredietverzekeraar (dispuutmelding). Dit hoeft niet elke dag te 
gebeuren, maar tenminste eenmaal per maand.

Dekkingsstop

Facturen die eventueel verzonden worden na de achterstalligheids-
termijn zijn niet verzekerd. Na deze termijn geldt een dekkingsstop. 

Incasso
Uiterlijk 15 dagen na het verstrijken van de achterstalligheids-
termijn draagt u het dossier bij non-betaling over aan de krediet-
verzekeraar. Stuur hiervoor het formulier incasso- overdracht  
digitaal in met de stukken die gevraagd worden. De datum van 

indiening van de incasso is erg belangrijk. Indien het vermoeden 
bestaat dat het financieel slecht gaat met de debiteur kan het  
dossier eerder overgedragen worden.

Schade

Bij incasso door de kredietverzekeraar zorgen zij voor automatische 
schadeloosstelling. Indien er geen sprake is van automatische  
schadeloosstelling dient schade gemeld te worden via het digitale 
formulier schademelding. U bent verzekerd tegen debiteurenverlies 
als gevolg van insolventie en vermoedelijke insolventie. Bij  
insolventie of sluiting van het incassodossier door de krediet-
verzekeraar kunt u direct schade claimen. Bij vermoedelijke  
insolventie kunt u 180 dagen na vervaldag van de oudste factuur 
schade claimen.

Omzetdeclaratie

Geef eenmaal per jaar de omzet op aan de kredietverzekeraar  
voor de definitieve premieberekening. Opgegeven dient te worden 
de bedrijfsomzet minus contante omzet, omzet op overheden en 
particulieren, intercompanyomzet en omzet op debiteuren na de 
datum van afgifte van een nullimiet door de kredietverzekeraar.  
Zij zullen u jaarlijks aan deze verplichting herinneren.

*  Voor bepaalde landen  
in uw polis kan ook een 
verkorte achterstallig-
heids termijn van 
toepassing zijn.  
De achterstalligheids-
termijnen staan vermeld 
op uw polisvoorblad. 
U kunt uitsluitend aan  
de polis rechten ontlenen. 
Dit overzicht dient slechts 
ter informatie. Indien u 
alsnog vragen heeft, kunt 
u contact opnemen met 
uw accountmanager.

Bekijk onze werkwijze in een pdf.

Download werkwijze

13Kredietverzekeringen: dé basis voor continuïteit en groei



1. Introductie

2. Onze passie

3. Onze visie

4. Top 10 redenen

5. Wat en voor wie?

6. Waarom?

7. Werkwijze

8. Risico’s

9. Over Raetsheren

10. Voortrekkersrol

11. Dienstverlening

Raetsheren biedt een gestructureerde aanpak die lokaal 
inzicht en mondiaal overzicht combineert. Een unieke 
aanpak eigenlijk.

De kredietverzekeraar zorgt ervoor dat een enorme database met 
handels- en kredietinformatie voor u verkrijgbaar is. Op deze 
manier is wereldwijd een database met informatie over 50 miljoen 
bedrijven beschikbaar. Hiermee dekt u professioneel uw risico’s af 
en stimuleert u de verder groei en ontwikkeling van uw onder-
neming. Bouw verder aan uw ambities met vertrouwen en veiligheid.

8.  Sector en afnemersrisico’s:  
het belang van informatie

Sector- en afnemersrisico’s: het belang van informatie
Een gestructureerde aanpak die lokaal inzicht en mondiaal overzicht combineert

Brancheorganisaties
en partners

Beursgenoteerde
bedrijven

Kamer van 
Koophandel

Gespecialiceerde
onderzoeks-

teams

Data over 
betalingsgedrag

Netwerk van lokale 
Risk Offices

Klant-
informatie

Wereldwijde database
50 miljoen bedrijven

Publiekelijk 
verkrijgbare informatie

Professioneel risicobeheer

Bevorderen van de handel

Geeft vertrouwen
en veiligheid

Helpt bij plannen,
prognoses en strategische

besluitvorming

Beschikbaar voor 
kredietverzekeraars 

Handelsinformatie-
bureau’s

U kunt uitsluitend aan  
de polis rechten ontlenen.  
Dit overzicht dient slechts  
ter informatie. Indien u 
alsnog vragen heeft, kunt  
u contact opnemen met  
uw account manager.
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Wat kost een kredietverzekering?

Raetsheren zoekt voor u de meest passende kredietverzekering en 
geeft u daarvoor een passende offerte. Een aantal factoren bepaalt 
de prijs van een kredietverzekering:
• De omzet van uw onderneming.
• De landen waar u zaken doet.
• Uw betalingsvoorwaarden/betalingstermijn.
• Type/segment van uw klanten.
• Gewenst dekkingspercentage en andere voorwaarden in de polis.

Wenst u de volledige omzet van uw bedrijf te verzekeren, of alleen 
die omvangrijke opdracht? Of die ene opdrachtgever waarvoor u het 
grootste deel van uw werk levert? Iedere onderneming en iedere 
branche kent eigen wensen en vaak is maatwerk de beste oplossing. 
Wilt u ook extra financiële ruimte door het uit handen geven van uw 
risico? Beschikbaarheid van een enorme database met handels- en 
kredietinformatie? Een betere onderhandelingspositie bij banken 
en investeerders? Een groter concurrentievoordeel door betere 
betaalvoorwaarden?  

Maak dan nu een afspraak met onze kredietverzekeringsdeskundige 
Tjerk Rutgers

Ja, ik wil graag een afspraak maken.  
voor een vrijblijvend gesprek

Maak nu een afspraak
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De basisdoelstelling van Raetsheren is het leveren van 
hoogwaardige verzekeringsdiensten aan bedrijfsleven en 
publieke sector ter ondersteuning van het beheersen en 
overdragen van risico’s in de breedste zin van het woord.

De vormen waarin deze risico-ondersteuning worden verleend zijn: 
analyse, advies, risicomanagement, risicofinanciering (waaronder 
de inkoop van verzekeringsoplossingen), portefeuillebeheer en 
schadeafwikkeling.

Het streven is de meest professionele en kwalitatief meest  
hoogstaande dienstverlener in de door Raetsheren gekozen  
cliëntsegmenten te zijn.

Wij vinden dat verandering een kans is

Echt ondernemen kunt u alleen als daarbij de risico’s worden 
beheerst. Zo kan uw organisatie verantwoord inspelen op de laatste 
ontwikkelingen. U weet welke enorme impact economische, tech-
nologische en maatschappelijke trends op de samenleving hebben 
en hoe deze veranderingen zowel publieke als private partijen 
raken: gebruikers, eigenaren en producenten.

Wij werken voor opdrachtgevers die willen inspelen op zulke  
veranderingen en er klantwaarde mee creëren. Die dynamiek eerder 

als een uitdaging dan als een bedreiging beschouwen. Zij weten  
dat goed inspelen op deze wereld van kansen betekent dat er  
keuzes moeten worden gemaakt. Zij weten ook dat deze keuzes  
verantwoord gemaakt moeten worden; want om ambities waar  
te maken, moet risicobewust en zelfverzekerd kunnen worden 
gehandeld.

Dan wordt verandering een kans in plaats van een bedreiging.

Wij willen organisaties bewust en 
zelfverzekerd laten handelen

Wij vinden het onze taak om het inzicht te creëren en de voor-
waarden te scheppen waarmee onze opdrachtgevers risicobewust 
en zelfverzekerd kunnen handelen. Wij scheppen de kaders waar-
binnen overheden en ondernemingen hun ambities kunnen  
realiseren. Wij borgen ondernemingszin.

Zo dragen wij zorg voor toegevoegde waarde en continuïteit en  
zorgen wij dat onze opdrachtgevers kunnen anticiperen op de ver-
anderende wereld om hun kansen optimaal te kunnen benutten. 
Het liefst door risico’s weg te nemen, maar anders door risico’s  
te managen en processen te beheersen.

Want dáár ligt ons speelveld: waar bewust en zelfverzekerd  
handelen leidt tot het optimaal benutten van mogelijkheden.

9.  Over Raetsheren:  
Verandering is een kans!
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Wij willen een 
voortrekkersrol 
vervullen

Om werkelijk van betekenis te blijven  
willen wij met steeds weer vernieuwende 
oplossingen de belangrijkste speler in de 
markt zijn. We willen een leidende positie 
innemen in het domein van risico’s en 
verzekeren en een kracht zijn die partijen 
in het speelveld met elkaar verbindt en 
uitdaagt om tot het beste resultaat te 
komen.

Duurzame relaties:  
daar gaan we voor

In de door ons gekozen segmenten hebben 
wij duurzame relaties met onze opdracht-
gevers, voorbij kortstondige of eenmalige 
transacties. Onze assurantiemakelaars  
en adviseurs kennen hun opdrachtgevers, 
hun markten en het vakgebied van risico’s 
en verzekeringen. Zij faciliteren en inspi-
reren onze opdrachtgevers door keer op 
keer passende oplossingen te ontwikkelen 
en te implementeren. Ook op het gebied 
van risicomanagement.

Verantwoorde  
groei

Daarom creëren wij iedere dag een goede 
werkomgeving voor onze medewerkers  
en organiseren we professionele en klant-
gerichte teams. Wij bewegen onszelf  
tussen ontwikkeling en consolidatie,  
tussen eigen ambities en verplichtingen. 
Wij bouwen voort en uit op dat wat wij 
reeds hebben bereikt, om op die solide 
basis nieuwe doelstellingen te verwezen-
lijken. Zo groeit onze organisatie op  
verantwoorde wijze.

10.  Voortrekkersrol  
in de wereld van 
 risicomanagement 
en  verzekeringen
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Raetsheren werkt marktspecifiek en is bekend met alle uitdagingen met bijbehorende risico's in uw eigen marktsegment. 

  Bekwaam en marktspecifiek

Wij zijn bekend met de markt waarin onze opdrachtgevers zich bewegen. En wij zijn in staat om deze 
kennis te combineren met de ervaring en deskundigheid binnen het domein van risico management en 
verzekeren. Zo ondersteunen wij onze opdrachtgevers met segmentspecifieke oplossingen.

11. Dienstverlening op uitdagingen

Onze belangrijkste segmenten zijn:

Woning-
corporaties

Gemeenten Veiligheids-
regio’s

Onderwijs Transport

Zorg(Groot)handel Automotive Retail  Kunststofverwerkende  
en verpakkings-

middelenindustrie

Vastgoed, bouw 
en constructie

Voedings-
industrie

Overige  
industrie

Horeca en 
 recreatie

18Kredietverzekeringen: dé basis voor continuïteit en groei



1. Introductie

2. Onze passie

3. Onze visie

4. Top 10 redenen

5. Wat en voor wie?

6. Waarom?

7. Werkwijze

8. Risico’s

9. Over Raetsheren

10. Voortrekkersrol

11. Dienstverlening

Raetsheren is net even anders. Hieronder leggen we uit waarom wij het verschil maken.

Persoonlijk

Wij hebben een vertrou-
wensband opgebouwd met 
onze opdracht gevers.  
Wij kennen hun ambities. 
Wij weten wat er speelt en 
kunnen hierop anticiperen 
vanuit onze rol als dienst-
verlener.

Scherp

Wij garanderen een optimale 
verhouding tussen kwaliteit, 
prijs en prestatie bij de 
inkoop van verzekeringen, 
mede door onze unieke  
vertrouwenspositie bij  
verzekeraars.

Onafhankelijk

Wij zijn een zelfstandige en  
onafhankelijke assurantie-
makelaar,  zonder eigen-
domsverhoudingen tot 
 banken en verzekeraars, 
binnen de  internationale 
verzekeringsmarkt.

Internationaal

Voor internationale organi-
saties zijn wij in staat de  
risico’s te beheren in een 
internationaal programma. 
Wij zijn partner in meerdere 
internationale netwerken.
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Arcadialaan 36a, Postbus 1015, 
1810 KA Alkmaar

www.raetsheren.nl

Raetsheren: meer dan een partner op  
het gebied van risico’s en verzekeringen.


