ONDERNEMEN MET CUMELA - TOOLBOX
VOOR MEER INFO OVER VEILIG WERKEN,
KIJK OP WWW.AGROARBO.NL.

Tekst: Alie Dijkstra, beleidsmedewerker arbeidsmarkt
Foto’s: Cumela Communicatie, Loonbedrijf Roodenburg en KennisCentrum Steen

Spelregels
social media

TIPS EN VUISTREGELS VOOR
DE TOOLBOXMEETING

Social media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ze kunnen een goede
manier zijn om met elkaar in contact te zijn of te komen of om nieuwe kennis op te doen en
deskundigheid te delen. Bekende socials zijn YouTube, Instagram, Snapchat en Facebook.
Zet jij wel eens iets over je werk op social media? En ken jij de spelregels die daarbij horen?

ALLE TOOLBOXEN ZIJN OOK DIGITAAL TE GEBRUIKEN VIA DE VEILIG VAKWERK-DIENST.
GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR VEILIGVAKWERK.NL
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WAT ZIJN SOCIAL MEDIA?
Social media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen
waarmee het mogelijk is om tekst, foto’s, video’s en muziek met elkaar te
delen. Social media verschillen van de ‘gewone’ media (kranten, radio,
televisie). De gebruiker van social media kan namelijk direct reageren.

GEDRAGSREGELS SOCIAL MEDIA
In de online-wereld gelden dezelfde gedragsregels als offline: wat offline
niet netjes is, is dat online ook niet. Daarom een aantal regels voor het
plaatsen van een bericht.
• Scherm je profielpagina’s af voor niet-vrienden. Heb-je een privéblog of
kanaal, gebruik dan een disclaimer.
• Denk goed na voordat je iets publiceert of post. Een publicatie is vaak
‘voor eeuwig’ en jij bent ervoor verantwoordelijk.
• Post niets wat je moeder of werkgever het schaamrood op de kaken
brengt of iets wat je werkgever schaadt, zoals vertrouwelijke informatie
of foto’s van wegzakte machines of ongevallen.
• Schrijf in de ik-vorm en wees jezelf. Vertel de waarheid. Vertel dat dit
jouw mening is, maar check eerst de feiten en onderbouw die met
bronnen. Zeg wie je echt bent en - indien nodig - waar je werkt.
• Heb respect voor andere (geloofs)opvattingen en culturen.
• Respecteer copyrights. Gebruik geen logo’s, beeld of geluid zonder
toestemming.
• Citeer geen collega’s.
• Lees je kritiek of een compliment over jou, je collega’s of jouw
werkgever, breng dan altijd je leidinggevende op de hoogte.
• Reageer niet op negatieve berichten, maar laat dit over aan je
leidinggevende.
• Voorkom het versturen van spam.
• Bedenk dat werkgevers bekijken wat je hebt gepost als je ergens
solliciteert. Welk beeld krijgen ze van jou?

LAATSTE CHECK
Is je bericht - voor nu en in de toekomst - waardevol voor anderen?
Plaats het dan.
Bekijk de toolboxvideo die we hierover maakten via:
www.cumela.nl/toolboxvideos.
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ONDERNEMEN MET CUMELA - VERZEKERINGEN

B(r)anden
verzekerd?

KLOPT JOUW
VERZEKERING NOG?

Ben je goed verzekerd tegen brand? Geldt dat ook voor het werkmaterieel en de onderdelen?
Wij stellen die vraag bewust, want we zien te vaak dat de brandverzekering niet helemaal
aansluit bij de praktijk op cumelabedrijven. Wij leggen uit waar het vaak mis gaat.

‘IN PRINCIPE
GELDT ER VOOR DE
WETTELIJKE
VAKANTIEDAGEN EEN
VERVALTERMIJN VAN
ZES MAANDEN’

Stel je voor dat er een flinke brand uitbreekt bij
jou in de loods of werkplaats. Nadat de brandweer het werk heeft gedaan, komt de verzekeraar
om de hoek kijken. Dan wordt ook duidelijk of je
goed verzekerd bent of niet. Naast het gebouw
en de inventaris en goederen ben je ook aanhangers, allerlei uitrustingsstukken en onderdelen
van machines en de banden die je op voorraad
had liggen kwijt. Als verzekerde verwacht je dan
volledig schadeloos te worden gesteld, maar in
de praktijk volgt er nogal eens een verrassing.

EIGEN EXPERT INSCHAKELEN
Om de schade na de brand vast te stellen, maakt
de verzekeraar gebruik van een expert. Op basis
van de situatie wordt de schade gespecificeerd en
gewaardeerd. Het is verstandig om als verzekerde
ook zelf een expert in te schakelen. Dat kan normaal gesproken op kosten van de verzekeraar.
Deze zogenaamde contra-expert komt op voor de
belangen van jou als verzekerde en treedt in overleg met de expert van de verzekeraar. Als alles
goed gaat, rapporteren beide deskundigen eensluidend over de omvang van de schade. Daar-

naast wordt vastgesteld of de verzekerde
bedragen op de polis voldoende waren of dat er
sprake was van onderverzekering. In dat laatste
geval wordt niet de gehele schade vergoed.
Het is dus van groot belang om de verzekerde
waarde op de juiste bedragen vast te stellen. Dat
kan door een taxatie van de verzekeraar. Daarnaast is het verstandig om na een (grote) brand
direct een contra-expert in te schakelen, die jou
adviseert en helpt om de schade goed vast te
stellen. Jouw verzekeringsadviseur kan je hierbij
adviseren en is de verbindende schakel met jouw
verzekeraar, voor én na de brand.
De meeste polissen kennen op de brandverzekering de volgende onderverdeling:
• Gebouw: een gebouw met alles wat aan het
gebouw vastzit en wat niet kan worden
verwijderd zonder het te beschadigen of
te verbreken.
• Inventaris: inrichting en zaken die je nodig
hebt voor de bedrijfsuitoefening.
• Goederen: grond- en hulpstoffen,
halffabricaten, eindproducten enzovoort die
zijn bestemd voor de bedrijfsuitoefening.
Wat er exact onder de rubrieken wordt verstaan,
verschilt per verzekeraar. Dit is uiteindelijk terug
te vinden in de polis en de bijbehorende voorwaarden. Ook hierbij kan jouw verzekeringsadviseur een helpende hand bieden.

ONDERDELEN EN BANDEN
In de praktijk zien we dat veel verzekeraars de
polis en polisvoorwaarden niet hebben afgestemd op de specifieke situatie bij cumelabedrijven. In loodsen en schuren staan werkmaterieel,
aanhangers en opleggers, allerhande uitrustingsstukken, enzovoort. Ook ligt er bij cumelabedrijven vaak een behoorlijke voorraad onderdelen
van motorrijtuigen, inclusief banden.
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‘SCHADE AAN
BANDEN WORDT
MEESTAL VERGOED,
MITS DE OORZAAK
VAN DE SCHADE
ONDER DE (CASCO)
DEKKING VALT’

