Laatste tips voor de zomervakantie
Door Henri Damen
Heeft u dat ook, dat uw gedachten aan het eind van het schooljaar vaker afdwalen? Wellicht dit
jaar niet naar de reis die u eigenlijk in gedachten had, het coronavirus gooit ook wat dat betreft
voor velen roet in het eten. Maar wellicht heeft u toch nog vakantieplannen in Nederland of een
van landen in Europa waarnaartoe reizen wel mogelijk is. Zelf ga ik dit jaar voor een rondje
Nederland, samen met mijn vrouw.
Voordat u en ik de deur achter ons dichttrekken, neem ik graag nog een paar zaken met u door. Dan
kunnen we beiden met een goed gevoel de zomervakantie in.

Hoe gaat het met uw medewerkers?
Personeelsrisico's is een van de thema’s die regelmatig terugkomen in mijn adviezen. Door
gezondheid en werkplezier op de werkvloer te stimuleren, voorkomt u ziekte en verzuim. En dus ook
de hoge kosten die daarmee gepaard gaan.
Wilt u zo vlak voor de vakantie nog eens checken of u op de goede weg zit? Steek dan de figuurlijke
thermometer nu nog in uw team en ontdekt wat er speelt. Vergeet niet om ook te kijken hoe blij en
gezond uw personeel na de zomer is, want een vakantie draagt ongetwijfeld positief bij aan het
sentiment.

Een laatste praktische check
Denkt u, voordat u van uw welverdiende vakantie gaat genieten, ook nog even aan een praktische
check? Zeker als uw pand de komende weken leegstaat, is het goed om te controleren of echt alle
ramen en deuren dichtzitten. Kijk dan ook meteen of er geen waardevolle zaken als computers in het
zicht staan voor potentiële inbrekers. En natuurlijk hopen we op stralend zomerweer, maar mocht zich
toch een zomerstorm voordoen dan is het goed om te weten dat de goten schoon zijn, zodat er bij
hevige regen geen overstroming of lekkage ontstaat.

Voorkomen is beter dan genezen
Veel bestuurders zien verzekeringen nog altijd als een noodzakelijk kwaad. Dat snap ik best en ik ga
echt niet van u vragen om in uw vakantie over risico's na te denken. Ik wil u wel een advies
meegeven: zet na de zomer bewust in op preventie. Zorg dat iedereen in uw school weet hoe zij
risico’s kunnen vermijden en hoe ze kunnen helpen om schade te voorkomen. Dat is de sleutel tot
minder schades en lagere premies.

Informatie en advies
Wilt u nu nog een check-up doen, of juist direct na de vakantie? Neem dan gerust contact met me op,
via 06 – 13 81 74 17 of henri.damen@aon.nl. Ik help u graag.
Tot slot wens ik u vooral een heel fijne vakantie, wat het voor u ook mag worden dit jaar. Graag sta ik
u volgend schooljaar weer bij, met nieuwe blogs over actuele verzekeringsonderwerpen en met
persoonlijk advies. Graag tot dan!

