
 

 

Het verhaal achter de cijfers 
van de bedrijfseconomen van Heling & Partners 

 

In Nederland zijn de laatste jaren steeds meer zelfstandige ondernemers. Met name door de groei van 

het aantal zzp’ers.  
 

Als een zelfstandige ondernemer arbeidsongeschikt raakt door letsel is er in een vroeg stadium behoefte 
aan een duidelijk beeld van de situatie, adequate interventie en inzicht in de daaraan verbonden kosten. 
Tijdens gesprekken met onze opdrachtgevers merkten wij een groeiende behoefte aan dit type 
dienstverlening. Daarom hebben wij het hieronder beschreven product ontwikkeld. 
 

Bedrijfseconomische Quickscan 
inventarisatie | oplossing | direct aan de slag 

 
Met deze quickscan geven wij u dit inzicht. 
 

Wat kunt u van onze Bedrijfseconomische Quickscan verwachten?  
 

Korte beschrijving van het bedrijf 

Op basis van een gesprek met de ondernemer en eventuele inzage in de jaarcijfers wordt kort en bondig 

een beschrijving gegeven van het bedrijf. Hierbij worden de volgende zaken duidelijk: 

 wat is de aard van het bedrijf? (ondernemingsvorm, branche, aantal werknemers e.d.); 

 taken en arbeidsinzet van de ondernemer; 

 schets van de financiële situatie (o.a. verdienvermogen voor ongeval en financiële positie bedrijf). 
 

Analyse impact ongeval op bedrijfsvoering 

Inventarisatie van de door de ondernemer ervaren beperkingen in relatie tot zijn rol in het bedrijf.  

Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde komen: 

 hoe groot is de uitval in uren van de ondernemer en voor welke taken? 

 wat is de visie van de ondernemer inzake de ontwikkeling van zijn arbeidsinzet na ongeval? 

 hoe ziet het bedrijfsproces eruit en wat zijn na ongeval de problemen? 

 zijn er vervangingsmogelijkheden binnen of buiten het bedrijf? 

 is er sprake van een continuïteitsprobleem?  
 

Schadebeperkende oplossingen/advies 

Hierin schetsen wij een pragmatische oplossing voor de ontstane problemen in de bedrijfsvoering naar 

aanleiding van het ongeval. Wij schatten de te maken kosten van de voorgestelde schadebeperkende 

oplossingsrichting. De rapportage moet partijen handvatten geven om voor de korte termijn het 

schaderegelingsproces te kunnen continueren.   
 

Uitvoering en levertijd Bedrijfseconomische Quickscan 

Wij bezoeken de ondernemer, analyseren de bedrijfssituatie, scannen de jaarcijfers en rapporteren partijen 

oplossingsgericht, zodat men verder kan in het regelingsproces. De levertijd van de scan bedraagt 

maximaal 4 weken. 
 

Interesse? Vragen? Bel of mail met een van onze bedrijfseconomen: 
 

 

 

 

 Gerard Dietvorst          Han Eshuis Paul Bolwijn 

 06 – 22 45 84 89          06 – 52 38 48 49 06 – 54 91 62 60 

 g.dietvorst@heling.nl            h.eshuis@heling.nl p.bolwijn@heling.nl 
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