VBS-verzekeringspakket
In samenwerking met VBS heeft Raetsheren een verzekeringspakket samengesteld dat niet alleen
specifiek aansluit op het risicoprofiel van de leden van VBS maar ook rekening houdt met de
individuele wensen van de onderwijsinstelling.
Raetsheren ondersteunt met kennis, analyse, gegevens en expertise de bestuurders van
onderwijsinstellingen bij het nemen van de juiste besluiten. De risicogebieden van het onderwijs
(leerling/student, werknemers, vrijwilligers bestuurders en activa) zijn voor ons bekend terrein,
waarvan wij onze kennis bovendien voortdurend actualiseren. Het VBS-verzekeringspakket biedt
dekking die volledig aansluit bij de huidige risico’s binnen het onderwijs.

Het VBS-verzekeringpakket bestaat onder andere uit de volgende verzekeringen:

Aansprakelijkheidsverzekering voor

Bestuurdersaansprakelijkheids-

Doorlopende reisverzekering

onderwijsinstellingen

verzekering

De doorlopende reisverzekering biedt

De aansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheids-

wereldwijd dekking voor reizen,

biedt dekking voor persoon- en

verzekering biedt dekking voor

kampen en excursies, die door of

materiële schade als gevolg van een

aansprakelijkstellingen welke

onder auspiciën van de onderwijs

onrechtmatige daad. De aansprake

voortkomen uit vermeend onbehoor

instelling plaatsvinden.

lijkheid is gebaseerd op de wet en

lijk bestuur van de bestuurder(s) en

komt bijvoorbeeld voort uit een

toezichthouder(s).

stage, schoolse activiteiten of
ongeval.

Rechtsbijstandverzekering

Arbeidsongeschiktheid en verzuim

Schoolongevallenverzekering

Alle personeelsleden van de

Het controleren van alle risico’s die

De ongevallenverzekering biedt

onderwijsinstelling hebben dekking

samenhangen met uw werknemers is

dekking bij overlijden of blijvende

als zij een geschil hebben dat verband

niet eenvoudig. Heeft u bijvoorbeeld

invaliditeit als gevolg van een

houdt met het verrichten van

zicht op alle te benutten subsidie

ongeval van een leerling, werknemer

werkzaamheden.

regelingen? En hoe staat u ervoor als

en/of vrijwilliger.

het gaat om zaken als verzuim,
arbeidsongeschiktheid en arbeids
conflicten?

De dienstverlening van Raetsheren voor de leden van VBS gaat echter verder dan het aanbieden van een
verzekeringsoplossing voor uw risico’s.
In zeven stappen komen wij tot echte samenwerking:
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Inkoop

Wij willen organisaties bewust en zelfverzekerd laten handelen.
Wij vinden het onze taak om het inzicht te creëren en de voorwaarden te scheppen waarmee onze
opdrachtgevers risicobewust en zelfverzekerd kunnen handelen. Wij scheppen de kaders waarbinnen
overheden en ondernemingen hun ambities kunnen realiseren. Wij borgen ondernemingszin.
Zo dragen wij zorg voor toegevoegde waarde en continuïteit en zorgen wij dat onze opdrachtgevers kunnen
anticiperen op de veranderende wereld om hun kansen optimaal te kunnen benutten. Het liefst door
risico’s weg te nemen, maar anders door risico’s te managen en processen te beheersen.
Wanneer u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen via info@vbsverzekerd.nl of via de
VBS-onderwijsdesk op telefoonnummer 072 711 34 55.
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