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Patricia legt uit: ‘Wanneer een bedrijf besluit

bedrijfsrisico’s, breekt de fase aan waarin

komen we uiteraard eerst langs voor een

de daadwerkelijke persoonlijke adviezen

inventarisatiegesprek en rondgang door het

gegeven worden. ‘Patricia heeft ons het een

bedrijf. Kenmerkend voor dit gesprek, is dat we

en ander helder uitgelegd. Toen onze bedrijfsri-

hier nog volledig uit de oplossing blijven. We kijken eerst naar

sico’s in kaart gebracht waren, hebben we op volgorde van prio-

de bedrijfsdoelstellingen, de financiële situatie en risicobereid-

riteit de risico’s ingedeeld. We hebben naar alle aspecten geke-

heid van de onderneming.’ Martijn haakt in: ‘Patricia stelde ons

ken: van ons wagenpark tot aan de risico’s die onze werknemers

een erg belangrijke vraag: ‘Waar lig je ’s nachts wakker van?’

lopen in de werkplaats. Afgestemd op onze risicobereidheid,

Deze vraag heeft onze ogen geopend. We hadden ons voor-

bedrijfsdoelstellingen en financiële situatie heeft Patricia ons

werk wel gedaan, maar er kwamen toch bedrijfsrisico’s aan het

geadviseerd over de bewuste keuzes die we hierin konden

licht die we van te voren niet zelf op papier hadden kunnen

maken. Wat een fijne samenwerking!’, vertelt Renee. ‘Tijdens

zetten! Ze heeft ons echt aan het denken gezet.’ ‘Door middel

het hele proces hebben we de praktische zaken natuurlijk

van de Rabo RisiGo Tool worden de bedrijfsrisico’s inzichtelijk

meteen zo veel mogelijk doorgevoerd. Ik ben veel meer gaan

gemaakt. Aan de hand van deze inventarisatie, wordt een ana-

vastleggen en afspraken op papier gaan zetten. Zo weet ik dat

lyse van deze risico’s gemaakt’, vult Patricia aan.

het bedrijf ook zonder mij door zal draaien’, aldus Martijn.

ANALYSEREN

Patricia Roetman, Martijn Blonk en Renee Schuurman

BLONKSTAAL SCHOONHOVEN B.V.
GEEN ZORGEN MEER OVER RISICO
BEHEER DANKZIJ RABO RISIGO!
In de ietwat frisse fabriekshal van Blonkstaal Schoonhoven B.V. lopen Martijn Blonk (eigenaar) en
Renee Schuurman (commercieel manager) begin februari 2016 een belangrijke ronde door hun

Tijdens de risico-inventarisatie analyseert

Inmiddels is het Rabo RisiGo traject aan-

de risicospecialist welke bedrijfsrisico’s rele-

gekomen in de laatste fase. ‘De afgelopen

vant zijn voor het bedrijf in kwestie. Zo ook bij

periode heeft geresulteerd in een passend

Blonkstaal: ‘We hebben met Martijn en Renee

adviesrapport, gepersonaliseerd op de zaken

bekeken wat de risico’s zijn die aangepakt dienden te worden’,

die met Martijn en Renee zijn besproken. In het

vertelt Patricia. ‘Eén van de grootste risico’s die we tegen kwa-

rapport worden de operationele risico’s besproken. Daarnaast

men, was het feit dat het bedrijf te veel leunt op de kennis van

worden ook de huidige en geadviseerde preventiemaatregelen

Martijn: alles zit in zijn hoofd! Wat gebeurt er als hij onverhoopt

én verzekeringen aangestipt’, vat Patricia samen. ‘Een compleet

wegvalt? Daar zijn we best een beetje van geschrokken’, aldus

overzicht dus! Inmiddels hebben Martijn en ik het adviesrap-

Renee. ‘In de analyseer-fase bekijken we de eventuele extra pre-

port ontvangen, toch altijd spannend wat daar precies in staat!

ventiemaatregelen die getroffen zouden kunnen worden’, licht

We blikken met het adviesrapport terug op het traject dat we

Patricia toe. ‘De risico’s waar Patricia ons op wees, waren zeer

de afgelopen weken met Patricia hebben doorlopen. Geweldig

uiteenlopend. Zo kwamen ook ons wagenpark, de risico’s in de

hoe zij onze ogen heeft geopend voor onze eigen bedrijfsrisi-

werkplaats en administratieve zaken aan bod’, vertelt Martijn.

co’s. Uiteraard kiezen we uiteindelijk zelf of we de risico’s ver-

‘Nu we het Rabo RisiGo traject

Waarden. Waarom deze ronde? ‘Als All Finance dienstverlener kunnen wij als geen ander
adviseren over het voorkomen, beperken en verantwoord zelf dragen van bedrijfsrisico’s. Met

hebben doorlopen, kan ik zeggen

de Rabo RisiGo Tool op de iPad maken we een passende risicoanalyse van deze onderneming,

dat ik prima slaap!’

zodat we hun risico’s volledig in kaart brengen. Daaruit volgt een passend advies over de

De samenwerking tussen de Rabobank en

hekwerken,

het Schoonhovense Blonkstaal is er een

en brandwerende puien. ‘Eigenlijk alles

wij dan ook volmondig ja!’

die al decennia lang duurt. Zo’n 60 jaar

dat met metaal te maken heeft’, aldus

Sindsdien is Patricia een aantal keren langs

geleden startte opa Blonk met zijn metaal-

kleinzoon Martijn. Hij runt sinds 2013 de

geweest in Schoonhoven: ‘We zijn inmid-

verwerkingsbedrijf aan huis en bracht zijn

zaak en wordt daarbij ondersteund door

dels een aantal weken verder en hebben

financiën onder bij de bank. Inmiddels

zijn partner Renee. In november 2015

de eerste stappen van het Rabo RisiGo

zijn we meer dan een halve eeuw ver-

namen ze hun intrek aan de B
 roeikweg

traject doorlopen.’ Samen met Martijn en

der en staat de derde generatie aan het

in 
Schoonhoven. ‘We wilden het wel

Renee blikt Patricia terug in de tijd. Hoe

roer van het gerenommeerde Blonkstaal

écht helemaal ons bedrijf maken’, vertelt

hebben zij de afgelopen periode ervaren?

Schoonhoven B.V. Het metaalverwer

Martijn. ‘Uiteraard kwamen hier de nodige

‘Uiteraard zijn we bij het begin begonnen:

kingsbedrijf levert al jaren maatwerk in

veranderingen bij kijken. Toen het Rabo

het inventariseren van de bedrijfsrisico’s.’

trappen,

staalconstructies

RisiGo traject op ons pad kwam, zeiden

aldus Renee. Martijn besluit lachend: ‘Patricia vroeg me waar
ik ’s nachts wakker van lig. Nu we het Rabo RisiGo traject hebben doorlopen en de nodige risico’s hebben ondervangen met
goede oplossingen, ben ik een stuk geruster!’
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Rabo

RisiGo voor uw bedrijf? Kijk dan eens op www.rabobank.nl/
risigo of neem contact op met Rabobank Utrechtse Waarden e.o!

Tekst | Veerle Huinen - Fotografie | Aschwin Snel

eventueel te nemen maatregelen.’
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mijden, dragen, verminderen of er maatregelen voor treffen’,

bedrijf. Ze worden vergezeld door Patricia Roetman, risicospecialist van Rabobank Utrechtse
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Na het inventariseren en analyseren van de

met ons het Rabo RisiGo traject te starten,

Rabobank Utrechtse
Blonkstaal Schoonhoven B.V.

Waarden e.o.
Postbus 5

Broeikweg 27

3410 CA Lopik

2871 RM Schoonhoven

0348-559669

0182-382130

bedrijven@uw.rabobank.nl

In de Rabo RisiGo Tool op de iPad worden de risicogebieden in

info@blonkstaal.nl

www.rabobank.nl/utrechtse-

tien categorieën weergegeven.

www.blonkstaal.nl

waarden
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