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In Emmen is onlangs het convenant Werk en Mantelzorg ondertekend.  Eén van de 

ondertekenaars was Univé Dichtbij uit Emmen. Univé Dichtbij is al jaren contractpartner 

van de VPB, de mogelijkheden van deze organisatie zijn volgens de VPB echter nog 

onderbelicht bij haar leden. Tijd om eens nader kennis te maken met de afdeling Bedrijven 

van Univé Dichtbij.  

De meeste mensen herkennen Univé spontaan aan het logo: de appel en peer. Ze kennen  

Univé als auto-, opstal/inboedel- of zorgverzekeraar. Univé kent echter ook een jarenlange 

historie als verzekeraar van het midden en kleinbedrijf. De adviseurs hebben dan ook veel 

kennis en ervaring met allerhande bedrijfsrisico’s binnen het MKB.  

Historie 

De oorsprong van Univé leidt terug naar rond 1900, waarbij ze als Onderlinge 

Brandwaarborgmaatschappij wordt opgericht voor agrariërs. Niet lang daarna breidde de 

focus zich uit op de ondernemer die bij de boer “aan huis” kwam: de bakker, slager en 

timmerman, maar ook de werknemers die bij deze steeds groter wordende midden- en 

kleinbedrijven werkzaam zijn. 

MKB adviesteams 

Vandaag de dag bestaat de afdeling Bedrijven van Univé Dichtbij 

te Emmen, naast een aantal agrarisch specialisten, uit een 

tweetal MKB adviesteams.  

Elk team bestaat uit een buiten- en 

binnendienstadviseur die elke 

ondernemer van een gedegen advies kunnen voorzien op het 

gebied van brand, aansprakelijkheid, transport en ziekteverzuim.  

 

Risicomanagement 

De adviseurs werken vanuit een risicomanagement gedachte. Vanuit een gedegen 

bedrijfsanalyse wordt eerst gekeken naar mogelijkheden binnen de onderneming zelf om 

risico’s te beheersen.  De overgebleven risico’s verzekert Univé Dichtbij met een pakket op 

maat.  
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Vakspecialisten 

De MKB adviesteams worden ondersteunt door een tweetal vakspecialisten; een 

Pensioenspecialist (John Bouwman FFP, foto links) en een Verzuim- en inkomens specialist 

(Hans Berkhof IGM, foto rechts).  

 

 

 

 

Als Registeradviseur Integraal Gezondheid 

Management is Hans samen met de bedrijvenadviseurs 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het convenant 

Werk- en Mantelzorg.  

 

Nulmeting  

Univé Dichtbij kan voor u een nulmeting verzorgen die inzicht geeft in de duurzame 

inzetbaarheid van uw medewerkers. Dit wordt gedaan door middel van een door TNO 

ontwikkelde scan. Onderdeel van deze scan is de balans tussen de werk en privé situatie 

van uw medewerkers. Wanneer deze is verstoord, bijvoorbeeld doordat uw medewerkers 

actief zijn als mantelzorger, kan dat leiden tot uitval door ziekte. Vervolgens kan Univé u 

helpen met het ontwikkelen en implementeren van een gezondheid- en verzuimbeleid om 

de bij uw bedrijf spelende zaken in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken.  Hiermee 

reageert u niet alleen snel en oplossingsgericht; ook kunt u hiermee aanzienlijk besparen 

op uw verzuimlasten.  

Univé Dichtbij werkt gedurende dit proces  in nauwe samenwerking met het VPB en alle 

overige betrokken ondertekenaars van het convenant. 

 

Zoals reeds gezegd: Univé Dichtbij is een organisatie waarvan de mogelijkheden 

onderbelicht zijn gebleven. Daag hen eens uit op haar kernwaarden: Persoonlijk, Betrokken 

en Dichtbij. 

 

J.G.J. (Hans) Berkhof 

Senior Adviseur Bedrijven 

 


