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MEVAS Risicomanagement 
Programma.

Bij Centraal Beheer Achmea kunt u terecht voor al uw zakelijke verzekeringen. 

Die verzekeringen zorgen voor zekerheid en rust. Want als u schade heeft, dan helpen 

wij u die schade te repareren. Maar nog beter dan het verzekeren van schade, is het 

voorkomen van schade. Dat is beter voor de continuïteit van uw bedrijf en ook daar 

kunnen wij u bij helpen. Met het MEVAS Risicomanagement Programma.

Risicobeheersing richt zich op:

•	 Het inzichtelijk maken van risico’s door deze te benoemen.

•	 Het vaststellen van de kans op deze risico’s en het effect daarvan.

•	 De maatregelen die getroffen kunnen worden om de risico’s en de 

bijbehorende schades zo veel mogelijk te verminderen.

Het MEVAS Risicomanagement Programma is een integraal dienstverleningsconcept, 

gebaseerd op twee belangrijke pijlers:

•	 een diepgaande, actuele analyse van de sector, met als bronnen onder meer 

het CBS, brancheonderzoeken, economische barometer en andere 

kennisinbreng van Metaalunie specialisten

•	 het MEVAS Risicomanagement Programma van Centraal Beheer Achmea.

Beide pijlers samen brengen duidelijk en overzichtelijk in kaart welke risico’s nu wel en 

niet zijn gedekt. Dat is premie technisch erg interessant. Bovendien zijn de voorwaarden 

naadloos op de branche afgestemd. Uw onderneming blijft in ontwikkeling. En daarom 

komen wij periodiek uw risicomanagement rapportage updaten aan veranderde 

situaties. Ook daar heeft u dus geen omkijken naar.
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Stappen die passen bij 
uw organisatie.

Wilt u stappen zetten op het gebied van risicobeheer? Dan kunnen MEVAS en 

Centraal Beheer Achmea uw hierbij uitstekend ondersteunen met MEVAS 

Risicomanagement Programma. En dat op een manier die het beste past bij 

uw organisatie.

MEVAS Risicomanagement Programma bestaat uit vijf stappen.

1. Verzekeringsanalyses

Iedere organisatie heeft meerdere verzekeringen. Vaak is het niet duidelijk of deze

verzekeringen schades die kunnen ontstaan uit verzekerbare risico´s voldoende dekken. 

Met een verzekeringsanalyse wordt dit duidelijk. U krijgt dan een advies over de kwaliteit 

van uw verzekeringsportefeuille. En welke maatregelen u kunt treffen om de gewenste 

kwaliteit te krijgen.

2. Risicoscan

Samen met u wordt een analyse gemaakt op hoofdlijnen van de belangrijkste 

operationele risico’s die effect kunnen hebben op de voortgang van uw bedrijfsvoering. 
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3. Specialistisch risicoconsult

We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van het gesprek met de 

accountmanager een specifieke vraag heeft over mogelijke risico’s. Denk aan inbraak, 

bouwaard, aansprakelijkheid, leveringsvoorwaarden enzovoort. Daarom staat een 

deskundige riskmanager van Centraal Beheer Achmea voor u klaar. Om samen met u de 

risico’s in uw bedrijf op te sporen, tegen het licht te houden en maatwerkoplossingen te 

bieden.

4. Risico workshop

U en uw medewerkers hebben de meeste risicokennis ten aanzien van uw 

bedrijfsvoering. Maar vaak wordt die kennis niet of te weinig functioneel toegepast. In 

een workshop met een aantal sleutelfiguren uit uw bedrijf gaan we dan ook in detail na 

welke kritische en kwetsbare factoren er bestaan binnen uw bedrijfsvoering.

5. Bedrijfscontinuïteitsmanagement

Als een organisatie een goed overzicht heeft van de risico’s die de continuïteit kunnen 

bedreigen en actief maatregelen treft, dan is een laatste stap die genomen kan worden 

het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP). Hierin wordt beschreven hoe te 

handelen als het, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch mis gaat en de organisatie 

wordt getroffen door een calamiteit. In het BCP worden bijvoorbeeld uitwijkscenario’s 

beschreven, crisiscommunicatie protocollen en ontruimingsplannen opgesteld. Bedrijven 

die dit goed hebben geregeld, doen actief aan bedrijfscontinuïteitsmanagement.
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MEVAS Risicomanagement 
Programma: meer dan een 
stappenplan.

•	 Masterclasses

    Periodiek organiseert Centraal Beheer Achmea masterclasses voor 

interessante onderwerpen, zoals Aansprakelijkheid, Export, Transport risico’s, 

contract- en leveringsvoorwaarden. U wordt door MEVAS uitgenodigd voor deze 

bijeenkomsten.

•	 Risico Reductie plan

    Het Risico Reductie Plan biedt u preventie oplossingen die gericht zijn op het 

voorkomen en beperken van schade door brand , inbraak, water en diefstal. 

Met ons Risico Reductie Plan heeft u een groot aanbod van diensten tot uw 

beschikking. Die kunt u gebruiken om schade te verminderen, te verkleinen of 

zelfs te voorkomen. Wij werken samen met partners op het gebied van 

beveiliging en preventie. Onze partners leveren kwalitatief uitstekende 

producten. Bovendien hebben wij met hen gunstige prijsafspraken gemaakt. 

    U kunt als klant van MEVAS van die samenwerking profiteren. Meer informatie 

over het Risico Reductie Plan vindt u op www.risicoreductieplan.nl.

•	 Leveringsvoorwaarden check

    Leveringsvoorwaarden check door Metaalunie en Centraal Beheer Achmea 

(juridisch en verzekeringstechnisch)



7

Verzekeringen.
De ene maakindustrie is de andere niet. Dat maakt een maatwerkanalyse en 

-aanbieding noodzakelijk. Het pakket aan brand, aansprakelijkheid, montage-, transport 

en verblijf-, machinebreuk en autoverzekeringen wordt samen met u geanalyseerd en 

samengesteld. Hierbij een overzicht van de extra dekkingen die automatisch zijn 

meeverzekerd.

Extra dekkingen die automatisch zijn meeverzekerd:

•	 Afhankelijk van kleine(re) toeleveranciers die op cruciale momenten niet in 

staat zijn te leveren, waardoor u uw verplichtingen niet kunt nakomen

•	 Opslag eigen goederen waar dan ook in Europa

•	 Uw strategische voorraad machineonderdelen die waardeloos is geworden 

nadat een machine onherstelbaar beschadigd raakt door welke oorzaak 

        dan ook

•	 Schade aan elektrische en elektronische apparatuur door overspanning/

inductie als gevolg van blikseminslag

•	 Opsporen en herstellen van leidingbreuken en direct daarmee verband 

houdende werkzaamheden

•	 Bedrijfsschade door storing in nutsvoorzieningen

•	 Reconstructiekosten van verloren gegane administratie en/of tekeningen

•	 Investeringen in gebouwen en bedrijfsmiddelen tussen twee vervaldata tot 

15% van het totaal verzekerde bedrag met een maximum van 5 miljoen euro.
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Metaalunie

Koninklijke Metaalunie is de ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in 

de metaal en telt landelijk meer dan 13.000 leden in alle sectoren van de metaal en 

techniek. Er zijn bedrijven aangesloten die zich bezighouden met machine- en 

apparatenbouw, metaalwaren, meet- en regeltechniek, elektronica, engineering, las- en 

constructiewerk, gereedschappen, gietwerk, jacht- en scheepsbouw, verspanen, 

oppervlaktebehandeling, plaatbewerking, landbouwmechanisatie, staalbouw, revisie en 

onderhoud, evenals bedrijven in handel en service.

MEVAS

MEVAS is het eigen verzekeringsbedrijf van de Koninklijke Metaalunie. MEVAS is 

opgericht in 1995 om Metaalunieleden te ondersteunen op het gebied van alle 

bedrijfsverzekeringen, alsmede collectieve particuliere verzekeringen voor uw 

medewerkers. Daartoe ontwikkelen wij verzekeringsproducten die wij tegen de best 

mogelijke condities onderbrengen bij verzekeringsmaatschappijen.

Centraal Beheer Achmea

Centraal Beheer Achmea is landelijk bekend als de verzekeringsmaatschappij uit 

Apeldoorn. We zijn een van de grootste verzekeraars van Nederland en hebben 

rechtstreeks en persoonlijk contact met onze klanten. Wij bieden onze klanten 

zekerheid, gemak en duidelijkheid. Het team Handel, Industrie en Dienstverlening van 

Centraal Beheer Achmea is gespecialiseerd in risico’s in de Industrie. 

Daarnaast heeft Achmea een International Desk, die u kan adviseren bij 

risicomanagement vraagstukken op internationaal gebied. En een excellente schade 

afhandeling door Achmea Schadeservices.

Koninklijke Metaalunie

Bezoekadres

Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein

Postadres

Postbus 2600 3430 GA Nieuwegein

Telefoon: 030 605 3344

Fax: 030 605 3122

E-mail algemeen: info@metaalunie.nl

MEVAS Assurantiën bv

Bezoekadres

Nijverheidsweg 9 1851 NW Heiloo

Postadres

Postbus 126 1850 AC Heiloo

Telefoon: 088 456 5400

Fax: 088 456 5401

E-mail: info@mevas.nl 

AA004984
Notitie
een komma tussen 1 en 3439en tussen 2600 en 3430

AA004984
Notitie
een komma tussen 9 en 1851en 126 en 1850


