
Passie en gedrevenheid
Henrie, 48 jaar, kan worden omschreven als een ondernemer 
met een enorme passie en gedrevenheid voor zijn 
werkzaamheden en bedrijven. Hij is een ondernemer pur 
sang die elke kans in de markt benut die zich aandient. Het 
ondernemerschap begon voor Henrie in 1995 toen hij startte 
met een fruitteelt-productiebedrijf met 10.000 fruitbomen 
op 5 hectare eigen grond waarvoor hij samen met zijn 
vrouw een VOF oprichtte. De kernactiviteit betrof het kweken 
van- en de handel in fruit (kersen, appels, peren, pruimen 
e.d), groenten en honing. Daar zijn kennis en achtergrond 
vooral lag in de metaalsector startte Henrie in 1999 aan de 
overzijde van het fruitteeltbedrijf een metaalconstructiebedrijf 
met als juridische constructie een B.V.. De kern van het werk 
betrof de opbouw van autoambulances (aanhangwagens) 
en andere carrosserieën, trapconstructies in allerlei maten en 
bochten, hekwerkconstructies en stalen dakconstructies. Met 
in zijn bagage enorm veel talent en gevoel voor techniek en 
metaalbewerking ging dit bedrijf in de loop der jaren steeds 
beter draaien. In 2007 besloot hij op zijn bedrijfsterrein een 
horecabedrijf te starten dat hij inrichtte als bruin café. Veel 
consumenten die fruit kochten namen de tijd nadien koffie of 
een lunch te nuttigen. Tot het ongeval was duidelijk sprake van 
groei van zijn ondernemingen. 

Van de � ets gereden 
Het ongeval in november 2013 zette het leven van Henrie en 
zijn gezin op zijn kop. In korte tijd sloeg de sterk winstgevende 
metaaltak om in een verliespost en eisten de zware fysieke 
werkzaamheden in de fruitteelt en horeca direct hun tol. 
Henrie: “Zittend op mijn fiets werd ik van achter aangereden 

door een bedrijfsbusje en kwam daarbij heel ongelukkig 
terecht. Ik voelde direct dat het helemaal niet goed was.” 
Behalve hoofdpijn- en nekklachten hield hij daar aanhoudende 
klachten aan over waarbij vooral de lage rugklachten veel 
fysiek ongemak veroorzaakten en hem belemmerden in 
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Oplossingsgericht denken bepaalt 
voortbestaan onderneming
H e r s t e l g e r i c h t e  d i e n s t v e r l e n i n g  i s  i n  d e 
letselschadebranche een actueel onderwerp. Het komt 
in de eerste plaats tegemoet aan het slachtoffer dat 
gebaat is bij (arbeids)participatie en resocialisatie. 
Daarnaast is het inzetten op herstel vaak ook veel 
goedkoper dan het uitkeren van schade. Toch lijken 
aansprakelijkheidsverzekeraars maar aarzelend in 
te zetten op het aanbieden van hulp. Echter, vooral 
bij ondernemers, die geconfronteerd worden met 
een ongeval en daarmee gepaard gaande uitval 
(in bedrijfstaken), kan een snelle ingreep veel winst 
opleveren. Immers, voor de bedrijfscontinuïteit is 
het vereist dat actie niet te lang uitblijft, anders 
resteert wellicht een faillissement met als gevolg veel 
(meer) schade. LetselschadeNEWS vroeg arbeids- en 
bedrijfskundig Bureau Perplex hun ervaring in een 
specifieke casus te delen met onze lezers. Zo kwam 
Marcel Diepenmaat bij het verhaal van de heer Webbink, 
ondernemer pur sang die als gevolg van een ongeval bij 
hem voor begeleiding aanklopte. Door Marcel Diepenmaat
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de uitoefening van zijn dagelijkse 
werkzaamheden. Vanwege de fysiek 
zware taken die gekoppeld waren aan 
de bedrijfsvoering werd hij vanaf het 
begin gedwongen stappen terug te 
doen. Henrie: “Het metaalwerk waarvoor 
opdrachtgevers speciaal ons bedrijf 
inschakelden, deed ik helemaal zelf, 
maar dat ging niet meer. Ook het werk 
in de fruitteelt ging mij zeer aan het 
hart, maar het was fysiek gewoon veel 
te zwaar. Het deed mij veel pijn om te 
zien dat de ondernemingen, die ik met 
enorme inzet de afgelopen tien jaar 
had opgebouwd, in korte tijd met grote 
sprongen achteruit gingen, zonder dat 
ik daar invloed op had. Het glipte me 
gewoon uit de handen.”

Een echte oplossing was er niet vanwege 
de fysieke belastbaarheid; wel werden 
in de eerste periode de taken (tijdelijk) 
opgepakt door zijn vrouw. Vanuit sociaal 
en emotioneel perspectief betekende 
dit zowel voor zijn vrouw als de kinderen 
een enorme aanpassing. De kinderen 
moesten het (tijdelijk) doen met minder 
aandacht en zijn vrouw voelde zich hier 
weer schuldig over. Toch was er enige 
tijd geen andere keus. Gelukkig kon men 
nog een beroep doen op de grootouders 
die zeer regelmatig oppasten. Ondanks 
de afbouw van de werkzaamheden werd 
al vrij snel duidelijk dat de rugklachten 
niet verbeterden en ook de inzet van 
fysiotherapie nauwelijks tot herstel 
leidde. Dit gaf bij Henrie en zijn gezin 
veel onzekerheid over de toekomst. Zijn 

vrouw moest haar uren in zowel het 
fruit- als horecabedrijf uitbreiden om de 
bedrijfsvoering draaiende te houden. 
Ook werd extra personeel op afroepbasis 
ingezet.

Economisch perspectief
Duidelijk was dat de ondernemingen 
op rigoureuze wijze veranderd dan wel 
aangepast moesten worden. Henrie: 
“Het onderscheidend vermogen voor 
mijn activiteiten in het metaal- en 
constructiewerk lag vooral in het feit dat 
ik zonder tekeningen het eindproduct 
al voor mij zag en het uiteindelijke 
ontwerp als het ware voor de afnemer 
zelf construeerde en in elkaar laste. Dat 
maakte het product ook prijstechnisch 
interessant, maar nu moest ik het 
fysieke werk voor deze ontwerpen zelf 
uitbesteden. Kortom, de toegevoegde 
waarde inclusief het prijsaspect was 
ernstig in gevaar.” 
Omdat Henrie inzag dat hij ingrijpend 
zijn bedrijfsvoering moest wijzigen, 
hebben deze in i t iat ieven hem 
uiteindelijk weer op het goede spoor 
gezet. Hier gingen voor hem moeilijke 
en moedige beslissingen aan vooraf, die 
soms behoorlijk pijn hebben gedaan, 
maar noodzakelijk waren om zijn 
verdienmodel vóór ongeval te realiseren. 
“Mijn liefde voor het vak, zoals het zelf 
maken van het eindproduct, maar ook 
het onderhoud van het fruitteeltbedrijf 
moest ik uitbesteden door het fysieke 
ongemak, anderzijds werd van mij 
meer een managementhouding en 

taak verwacht waarin ik onder andere 
personeel ging aansturen en instrueren. 
Omdat het voor mij vanzelfsprekend was 
om snel en efficiënt te werken, was dit 
echt een grote overgang,” aldus Henrie.

‘De intentie van 
alle partijen 

was goed’

Inschakeling Perplex
De aansprakelijke verzekeraar zag al snel 
in dat ingrijpen noodzakelijk was met 
als doel de ondernemingen overeind 
te houden en daarmee de schade te 
beperken. In maart 2015 wordt Bureau 
PerPlex door de verzekeraar benaderd 
met de vraag:  welke interventies zijn 
noodzakelijk om weer het inkomen 
vóór ongeval te realiseren en welk 
inkomen kan Henrie nog verwerven na 

ongeval? Duidelijk was dat zonder interventies de schadelast 
aanzienlijk zou oplopen. Samen met Marcel Diepenmaat, 
arbeidsdeskundige en bedrijfskundige van Bureau PerPlex, gaat 
Henrie Webbink aan de slag met als doel zijn ondernemingen 
overeind te houden. Belangrijk punt was dat bij allebei de 
partijen de intentie was om eruit te komen. Er waren best 
wat knelpunten, onder andere op het gebied van medische 
causaliteit, maar beide partijen konden wel leven met de 
arbeidsdeskundige en bedrijfskundige uitkomsten. Niemand 
zat te wachten op jarenlange (medische en juridische) 
procedures.

Analyse
Op een drietal fronten wordt ingezet om zoveel mogelijk 
het ‘oude’ verdienvermogen weer te herstellen. Gestart 
wordt met het arbeidsdeskundig onderzoek waarbij samen 
met Henrie wordt geanalyseerd in hoeverre deze taken na 
ongeval nog kunnen worden uitgevoerd, rekening houdend 
met zijn belastbaarheid. Hierbij valt op dat sprake is van een 
sterk verminderde urenomvang (van 80 naar 30 uur). Het 
fysiek zware werk heeft duidelijk zijn tol geëist. Daarbij blijkt 
ook de inzet van zijn vrouw fors te zijn toegenomen, hetgeen 
verklaarbaar is. Daarnaast valt op dat er veel tijdelijk personeel 
werd ingeschakeld om het verlies zo veel mogelijk te beperken. 
Ook ontstonden achterstanden in het uitvoeren van de 

Doel van Bureau PerPlex is om samen met de betrokken partijen oplossingen 
voor arbeidsongeschikte ondernemers en mensen met letselschade te realiseren. 
Ondernemers kunnen dan weer ondernemen. Mensen met letselschade krijgen als 
(startende) ondernemer weer toekomstperspectief. Door ondernemers optimaal 
gebruik te laten maken van hun kwaliteiten en mogelijkheden, vergroten zij hun 
verdienvermogen. Daarnaast doet Bureau Perplex arbeidsdeskundig onderzoek, 
maakt bedrijfsschade inzichtelijk en berekent het toekomstig verdienvermogen. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.bureauperplex.nl 
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Appels van het fruitteeltbedrijf



Win-win
De wijze waarop vorm zal worden gegeven aan de 
nieuwe opzet is voorgelegd aan de verzekeraar en de 
belangenbehartiger waarbij het uitgangspunt is dat hij een 
schadevergoeding krijgt die tegemoet komt aan het opgelopen 
verlies als gevolg van letsel. Daarmee moet hij genoeg buffer 
hebben om zijn bedrijven te hervormen of te beëindigen. 
Vanuit het standpunt dat zonder interventies de situatie zich 
zou hebben voorgedaan dat de schade nog veel hoger zou 
kunnen oplopen is de verzekeraar na wederzijds overleg 
en onderhandelingen met een schadebedrag over de brug 
gekomen. Hiermee werd ook voorkomen dat dit traject zou 
verstikken in jarenlange medische en juridische procedures, die 
op de achtergrond een rol speelden. Nu kon deze zaak in nog 
geen zes maanden helemaal afgerond worden.

Henrie is erin geslaagd met veel energie, kennis van zaken en 
creatief ondernemerschap een nieuwe richting op te gaan met 
zijn bedrijven. Het belastbaarheidsprobleem is zo optimaal 
mogelijk uitgeschakeld door enerzijds aanpassingen te realiseren 
die de bedrijfscontinuïteit waarborgen en anderzijds een van 
zijn bedrijven te verpachten en personeel in te schakelen voor 
dié onderdelen die hij niet meer kan uitvoeren. w 

werkzaamheden die waren opgenomen 
in de opdrachtenportefeuille.

Met alleen een arbeidsdeskundige 
analyse bij ondernemers ben je er 
niet. Marcel: “De arbeidsdeskundige 
taken moeten worden vertaald naar 
een bedrijfskundige analyse. Immers 
het is van belang te weten welke 
arbeidsdeskundige taken zorgen voor 
het rendement van de onderneming 
en wat het uitval van bepaalde taken en 
handelingen betekent voor het verlies 
aan verdienvermogen. Een analyse 
van de jaarrekeningen is daarbij van 
belang. Je moet het bedrijfsproces 
kennen, de branche en de markt 
waarin de onderneming zich beweegt 
naar de toekomst en kijken naar het 
kostenplaatje van de ondernemingen 
vóór en na ongeval in relatie tot het 
winstpotentieel.” Kortom: waar het in 
deze fase vooral om gaat, is dat je de 
verdiensten reëel gaat berekenen en 
gaat analyseren hoe deze verdiensten 
tot stand zijn gekomen. Daarbij spelen 
de extra kosten die schade-gerelateerd 
zijn aan het ongeval een essentiële rol. 

Oplossingsgericht vermogen 
Na het in kaart brengen van de 
arbeidsdeskundige en bedrijfskundige 
analyse is daarna de belangrijkste vraag 
hoe Henrie  – rekening houdend met zijn 
forse klachten – zo optimaal mogelijk 
zijn bedrijfsvoering kan continueren 

horecaonderneming erg veel van je, denk hierbij aan grote 
partijen die je moet organiseren inclusief veel tilwerk.

Rekening houdend met de winstgevendheid, de 
belastbaarheid, de marktsituatie en het toekomstig perspectief 
op inkomen is in overleg met Henrie gekozen voor de 
volgende oplossingen:
• Het metaalbedrijf wordt voortgezet en zelfs uitgebreid. 

Daarbij zijn werkaanpassingen nodig in de nieuwe 
bedrijfshal (o.a. montage van een elektrisch geleidbare 
bovenloopkraaninrichting en zaagmachines en rollerbanen 
op betere werkhoogte – ter verlichting van het fysiek zware 
werk – zodat Henrie  grotendeels de opdrachten in eigen 
huis kan houden en de winst vermeerderen). Daarnaast 
wordt nu gewerkt met een nieuwe arbeidskracht die het 
fysiek zware werk op zich neemt. Nu, een jaar na de inname 
van de nieuwe bedrijfshal, kan worden vastgesteld dat het 
metaalbedrijf weer goed draait en al weer op het oude 
niveau zit qua winstgevendheid.

• Het fruitteeltbedrijf heeft hij aangehouden, maar maakt 
hierbij nu ook gebruik van arbeidskrachten in drukke 
perioden. Zijn fysieke inzet is geminimaliseerd en hij 
managet en instrueert nu veel meer.

• Bij het horecabedrijf was al vastgesteld dat dit 
bedrijfsonderdeel fysiek veel te zwaar was. In overleg 
met Marcel heeft Henrie dit pand verpacht aan een jonge 
horecaondernemer die er inmiddels een restaurant 
van heeft gemaakt  (o.a. tapas). Henrie heeft hierbij een 
goede pachtprijs bedongen. Het horecabedrijf draait niet 
onverdienstelijk en de verwachting is dat het crescendo gaat 
de komende jaren.

‘Binnen zes 
maanden was 
de zaak rond’

met een zo hoog mogelijk inkomen. 
Hierbij komt het derde aspect bij dit 
begeleidingstraject naar voren: er wordt 
een beroep gedaan op het oplossend 
vermogen van zowel de ondernemer 
als begeleider. Marcel: “Laat duidelijk zijn, 
perspectief bied je niet met uitsluitend 
arbeidsdeskundige of bedrijfskundige 
expertise, maar juist met het bieden van 
een oplossing waarmee de ondernemer 
verder kan.” Ook Henrie zelf wilde 
duidelijkheid over een aantal vragen 
waar hij mee worstelde: “Onderzoek vind 
ik ook noodzakelijk, maar uiteindelijk 
moet er een oplossing komen voor 
de continuïteit van mijn bedrijven. Zo 
wilde ik graag antwoord op de vraag 
welke strategie ik met mijn beperkingen 
het beste kon hanteren en met welke 
bedrijven ik fysiek verder kon. Dat 
hing weer af van de winstgevendheid, 
de marktvooruitzichten en ook in 
hoeverre de verzekeraar bereid was 
om voorzieningen of aanpassingen te 
realiseren om de bedrijfsvoering voort te 
zetten,” aldus Henrie.

Drie bedrijven, drie oplossingen
Er volgt een uitvoerige analyse die het 
volgende oplevert: Het metaalbedrijf 
blijkt na onderzoek duidelijk het meest 
winstgevend. Zoals al gememoreerd 
b l i j k t  H e n r i e  e e n  g e w e l d i g e 
vakman te zijn op het gebied van 
metaalbewerking. Dit bleek ook uit zijn 
opdrachtenportefeuille die, ondanks 

gedwongen uitbesteding van nagenoeg 
al zijn werkopdrachten, nauwelijks leed 
in vermindering van omzet (uiteraard 
wel in termen van winstdaling). Punt 
was hierbij wel dat hij vlak vóór het 
ongeval was gestart met de bouw van 
een nieuwe bedrijfshal met als doel 
verhoging van de productiesnelheid en 
daardoor in staat te zijn grotere klussen 
aan te nemen. Het fruitteeltbedrijf was 
hem het meest dierbaar; hier lag zijn 
passie, maar qua beperkingen kon hij 
dit fysiek zware werk nog het minst 
uitvoeren. Het betrof immers veel snoei- 
en grondwerk en dat kon hij fysiek niet 
meer aan. Dit bedrijf moest hij overigens 
wel aanhouden omdat hij anders de 
grond, die een agrarische bestemming 
had, moest verkopen. Het horecabedrijf 
was het minst winstgevend, maar zou op 
termijn met een aantal marketingacties 
wel voor een veel hogere winst 
kunnen zorgen. Bovendien vraagt een 

38
LETSELSCHADE

NEWS

HERSTELGERICHTE DIENSTVERLENING

Advertentie

               Laat letsel
         geen beletsel zijn!

Schakel bij
letselschade altijd
professionele hulp in.

www.deletselschadepsychologen.nl
Horecabedrijf


