
Speciaal voor rijscholen
organiseerde BOVAG vier workshops.
Dit zijn de belangrijkste tips van de 

sprekers van de workshops.

U kunt er direct
mee aan de slag!

VOOR
BOVAG-RIJSCHOLEN

VOOR

TIPS
TIPS voor gezonde medewerkers 

Workshop: veilig en vitaal werken 
In samenwerking met Bovemij 

TIPS  VOOR GEZONDER LEVEN EN WERKEN

Zorg voor voldoende beweging, want beweging is de 
basis van alles
> Zet de auto niet voor het huis maar een paar straten 

verderop of loop voor uw eerste of na uw laatste rijles een 
rondje buiten.

> Benut de eventuele tijd tussen de rijlessen of lunchtijd om 
te bewegen of oefeningen te doen.

> Gebruik een stappenteller of smartwatch; dit vergroot het 
bewustzijn van de mate van bewegen.

Eet gezond
> Iedereen weet dat gezonde voeding belangrijk is. Om 

gezonde werknemers te realiseren is het erg belangrijk 
dat ongezonde gewoontes bespreekbaar worden gemaakt. 
Hiervoor is het belangrijk dat er een prettige sfeer heerst 
binnen de organisatie. Zorg wel dat het onderwerp op een 
constructieve, opbouwende manier wordt besproken. 

Zorg voor voldoende slaap
> Slaap is essentieel voor de gezondheid: van structureel 

slecht slapen worden mensen ziek. 

TIPS  WAT KUNT U REGELEN ALS WERKGEVER?

> Zorg voor goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij 
aan BOVAG-kortingen die van toepassing zijn op verschillende 
particulieren schade- en zorgverzekeringen van Bovemij.

> Bied een gezondheidscheck aan. Hiermee creëert u 
bewustzijn bij uw mensen en kunt u zelf eerder bijsturen. 
Als werkgever bent u verplicht om een keer in de drie jaar 
een PMO (preventief medisch onderzoek) aan te bieden aan 
uw personeel.  

> Zorg voor voldoende water op het werk en/of in de auto. 
Voldoende water is namelijk essentieel voor de gezondheid en 
voorkomt dat men naar ongezonde alternatieven grijpt.  

> Maak eetgewoonten en het nut van voldoende beweging 
bespreekbaar met uw personeel. Maak dit onderwerp 
bijvoorbeeld bespreekbaar in de “voortgang- en 
ontwikkelingsgesprekken” die u periodiek heeft met uw 
mensen. 

TIPS  VERZEKER UZELF GOED VOOR ZIEKTE EN
 ARBEIDSONGESCHIKTHEID

> Regel dit in één keer goed, zodat u er daarna niet meer 
aan hoeft te denken. Schuif dit onderwerp dus niet langer 
voor u uit en maak er vandaag nog werk van. 

> Neem een goede adviseur in de arm die u hierbij helpt. 
Zo’n adviseur brengt de risico’s van uw situatie in kaart 
en geeft advies op basis van uw wensen en fi nanciële 
situatie. 

Is een 
arbeidsongeschiktheids-

verzekering wel betaalbaar?

Of u een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt
betalen is a� ankelijk van uw fi nanciële situatie, 
maar er is vaak meer mogelijk dan u denkt.
Als ondernemer bepaalt u zelf hoe en welke risico’s 
u afdekt. 

Wist u dat… 
� De premie voor ondernemers aftrekbaar is van 

de inkomstenbelasting? 
� Een ziekte- en arbeidsongeschiktheids-

verzekering niet per se duurder is voor 
ondernemers dan voor mensen in loondienst? 
Ondernemers moeten dit alleen zelf regelen, 
voor mensen in loondienst wordt het geregeld 
(premie is gemiddeld zo’n 14% van het bruto 
loon). Voordeel voor ondernemers is dat zij 
het afdekken van risico’s naar eigen behoefte 
kunnen invullen en organiseren.



TIPS voor uw (digitale) veiligheid

Workshop: Digitale veiligheid en preventie 
In samenwerking met Bovemij 

TIPS voor financieel management

Workshop: Uw fi nanciën op orde 
In samenwerking met Innovam 

DAAROM de fiets van de zaak

Workshop: BOVAG Leasefi ets 

> Blijf aandacht besteden aan de lijn tussen gewenst en 
ongewenst gedrag. Geef voorlichting aan uw personeel over 
de risico’s en deel de genomen maatregelen met hen. Zorg 
ervoor dat al uw medewerkers op de hoogte zijn van het 
beleid en dat het beleid ook daadwerkelijk nageleefd wordt.  

> Zorg voor opvang, ondersteuning en nazorg wanneer 
ongewenst gedrag zich heeft voorgedaan. Het is 
belangrijk dat slachto� ers weten waar ze ongewenst 
gedrag kunnen melden. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een 
vertrouwenspersoon aanstellen. Dat kan een hiervoor 
opgeleide collega zijn, maar ook een externe persoon.  

> Kijk voor meer informatie op
 mijn.bovag.nl/gewenstgedrag

> Zorg ervoor dat de omzet en de kosten van de verschillende 
activiteiten van uw bedrijf apart geboekt worden. Dan kunt u 
de bijdrage van elke omzetgroep eenvoudig berekenen.

> Maak ten minste eenmaal per kwartaal een 
resultatenrekening en kijk dan of de omzet en de kosten 
conform verwachting zijn. 

> Stuur niet op liquiditeit maar op KPI’s. KPI’s (kritieke prestatie 
indicatoren) zijn de belangrijkste (fi nanciële) kengetallen van 
een onderneming. Die geven u inzicht in de prestaties van uw 
rijschool.  

> Reken kostenstijgingen, zoals loon en brandstof, op tijd door 
in de prijs van uw rijlessen.

Fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers is 
belangrijk voor de continuïteit van uw rijschool. De sleutel? 
Meer bewegen. Moedig uw medewerkers daarom aan om 
regelmatig met de fi ets naar hun werk te komen. We geven 
hiervoor vijf redenen. 

� Gezondheidsvoordeel: fi ttere medewerkers.
� Aantrekkelijk werkgeverschap: de fi ets van de zaak is een 

aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. 
� Minder parkeerstress bij uw bedrijf: minder parkeerdruk op 

uw eigen terrein als medewerkers met de fi ets komen. 
� Duurzame uitstraling: zeker als de fi etsen uitgevoerd zijn 

met uw merk en kleuren straalt u uit dat duurzaamheid en 
gezondheid belangrijk zijn voor uw bedrijf.

� Minder kilometervergoeding uitbetalen: de leasefi ets kan 
in de plaats komen van de huidige kilometervergoeding. In 
sommige gevallen is het voordeliger een medewerker te 
voorzien van een leasefi ets. 

In alle gevallen geldt: maak fi etsbeleid en zet de afspraken 
tussen medewerker en werkgever goed op papier in een 
leaseovereenkomst. 

> Kijk voor meer informatie op
 www.bovagleasefi ets.nl. 

TIPS  INCASSO

> Wees voorbereid op smoesjes.
> Maak duidelijke (betaal)afspraken en leg deze schriftelijk 

vast. 
> Probeer een confl ict te vermijden door te luisteren naar 

uw klant en te denken in duurzame oplossingen. Haastige 
spoed is zelden goed. Bij twijfel: win juridisch advies in en 
bel BOVAG Ledenadvies (030 65 95 300). 

TIPS  ONLINE CRIMINALITEIT

> Maak uzelf en uw medewerkers bewust van het belang van 
goede digitale veiligheid en hoe daaraan bij te dragen. 

> Weet wat u wilt beschermen: op welk apparaat staat de 
gevoeligste informatie en hoe waarschijnlijk is het dat een 
hacker daar toegang toe krijgt?

> Houd uw apparaten en software up-to-date. 
> Praat met uw leverancier(s) over de digitale veiligheid van 

uw systemen en wees hier kritisch op. 
> Maak sterke en unieke wachtwoorden en sla deze bij 

voorkeur op in een wachtwoordmanager.

TIPS  ONGEWENST GEDRAG:
 BELEID, AANDACHT, OPVOLGING

> Ongewenst gedrag is de verzamelnaam voor agressie, 
pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Volgens 
de Arbowetgeving bent u als werkgever verplicht om te 
zorgen voor een veilige werkomgeving en heeft u drie 
verplichtingen op het gebied van ongewenst gedrag: 
beleid, aandacht en opvolging! 

> Zorg dat er beleid is op ongewenst gedrag. Breng de 
risico’s in kaart en tref maatregelen om dit gedrag te 
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit gebeurt 
in de RI&E die u verplicht bent om te hebben. U kunt 
bijvoorbeeld gedragsregels of normen en waarden 
opstellen voor uw bedrijf. 

NIEUW:
Platform Samen Digitaal Veilig

Plotseling geen toegang meer tot uw klantge-
gevens of een geïnfecteerde mail naar al uw 
relaties: het kan ook u zomaar overkomen. Online 
criminaliteit, zoals hacking of ransomware, is 
een steeds grotere zorg, ook voor ondernemers 
in de mobiliteit. Hoe kunt u zich als ondernemer 
beschermen tegen deze vorm van criminaliteit? 
Het Platform Samen Digitaal Veilig helpt u hierbij 
met praktische checklists en handige fi lmpjes die 
u en uw medewerkers leren waar op te letten en 
waar het beter kan. 

> Snel inzicht in waar u met uw bedrijf staat op het 
gebied van online veiligheid

> Praktische fi lmpjes voor u en uw medewerkers 
> Minimale tijdsinvestering
> Gratis voor BOVAG-leden

Kijk voor meer informatie op
mijn.bovag.nl/samendigitaalveilig 


