
Noodopvolging bij een
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IS UW ONDERNEMING VOORBEREID IN HET GEVAL VAN EEN ‘NOODSCENARIO’? 
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Wat gebeurt er als u morgen plotseling niet meer op 
uw werk verschijnt? En wat zou er volgens u moeten 
gebeuren als u er plotseling (tijdelijk) niet meer 
bent?

Een vraagstuk waar je als ondernemer niet elke dag bij stil staat. Tot 
het moment dat het u of iemand in uw omgeving ineens overkomt. 
Dan kunt u beter voorbereid zijn! 

In deze whitepaper leest u waar u rekening mee moet houden, hoe 
u inzicht krijgt in uw persoonlijke situatie en hoe u de impact van 
een crisissituatie op uw bedrijf kan verkleinen. 

Noodopvolging bij een 
persoonlijke crisissituatie



De spil in uw organisatie

Als ondernemer bent u vaak de spil in uw orga-
nisatie. U bent van alles op de hoogte en bent 
vaak het belangrijkste aanspreekpunt voor klant, 
leverancier en personeel. Kunt u zich voorstellen 
wat een problemen het voor uw bedrijf en uw 
gezin oplevert als dit ineens wegvalt?
 
Impact crisissituatie is hoog
Veel ondernemers schatten het risico op het 
plotseling wegvallen als gevolg van een ziekte 
of ongeval laag in. Dat maakt dat er weinig tot 
geen maatregelen getroffen worden om hun 
onderneming en gezin tegen de impact hiervan te 
beschermen. Uit ervaring weten wij dat de impact 
van een “noodscenario of crisissituatie” erg hoog 
kan zijn. Los van de emotionele impact zal de 
organisatie vaak direct door moeten draaien bij 
een crisissituatie. Voor de langere termijn kan het 
zijn dat bedrijfscontinuïteit snel onder druk komt 
te staan als het vertrouwen van medewerkers, 
klanten en leveranciers in de toekomst van de 
organisatie afneemt. Kortom, als u niets regelt en 
het op zijn beloop laat, laat u niet alleen uw gezin 
of partner met verdriet achter, maar zadelt u uw 
bedrijf met grote zorgen op. Afspraken moeten 
worden nagekomen, salarissen en crediteuren 
moeten betaald kunnen worden en uitstaande 
facturen moeten hiervoor geïnd worden. Het door 
kunnen laten lopen van deze operationele zaken 
maakt dat continuïteit gewaarborgd is en daar-
mee ook de waarde van uw onderneming niet 
afneemt.

Maak de Scan
De scan Eerste Hulp bij Persoonlijke Crisis helpt u 
inzicht te krijgen in uw situatie en laat u naden-
ken over de impact van een crisissituatie op uw 
bedrijf, uw personeel en uiteraard uw gezin. Wilt 
u meer weten over deze quickscan? Dan komen 
wij graag in contact met u. Laat uw gegevens ach-
ter op onze website, dan nemen wij zo spoedig 
mogelijk contact met u op. De uitkomst van deze 
scan spreken we graag persoonlijk met u door. 

Verlaag de impact
Vanzelfsprekend staan wij u graag terzijde om 
stappen te zetten om de impact van een crisis-
situatie te verkleinen. Dit gaat aan de hand van 
een op te stellen rapportage met stappenplan. 
Hiermee kunt u uw naasten, personeel en/of 
vertrouwenspersoon goed voorbereiden op een 
situatie waarin u onverwacht niet in staat bent 
om uw bedrijf zelf te managen.
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Vragen? 

Heeft u vragen over de ‘Quickscan 
Noodopvolging’ of wilt u graag advies over 
noodopvolging? Neem dan vrijblijvend 
contact op met één van onze specialisten: 
 
Marco Hofma 
mhofma@schipperaccountants.nl 
 
Koen Laseroms
klaseroms@schipperaccountants.nl 
 
Sjack Verhees 
sverhees@schipperaccountants.nl

Swen Middendorp
smiddendorp@schipperaccountants.nl

https://www.schipperaccountants.nl/ehpc-contact-opnemen/


www.schipperaccountants.nl

Over Schipper

Schipper Accountants is een full-service accountants- en 
advieskantoor met dienstverlening op het gebied van accountancy, 
belastingadvies, accountantscontrole, pensioenadvies, corporate 
finance en personeelsdiensten.

Als sparringpartner, adviseur en vertrouwenspersoon helpen we 
ondernemers te ondernemen met vertrouwen. We ontzorgen, 
ondersteunen en bieden inzicht in uw cijfers. Met ruim 80 jaar 
werkervaring, 9 vestigingen en circa 350 medewerkers in Zuidwest-
Nederland zijn we in de brede regio actief en weten we wat er in 
uw onderneming speelt, zodat we kunnen fungeren als volwaardig 
gesprekspartner. Schipper behoort tot de top 25 accountants- en 
advieskantoren in Nederland.
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