
“You don’t need to pray to God any more
when there are storms in the sky,

but you do have to be insured.” - Bertolt Brecht

Arbeidsongeschikt
Ik ben afgelopen week opzoek geweest naar de
beste oplossing om mij van inkomen te verzekeren
in het geval van arbeidsongeschiktheid. Ik ben 50%
aandeelhouder van de goedlopende BV Grow a
Pair.

In zo’n zoektocht word je al snel gewezen op een
Broodfonds of zaken die hier sterk op lijken, zoals
Commoneasy en Sharepeople. Zij zeggen zelf
expliciet dat zij zeker geen Broodfonds zijn, maar
qua kosten en dekking lijkt het toch sterk op elkaar.

Wat je dan hoort is dit: “Een klassieke AOV kost €200-
€500 per maand, en dat gaat allemaal naar die grote
bureaucratische verzekeraars. Bij een broodfonds leg
je veel minder geld in, en behalve een klein
abonnement van €12,50 krijg je dat geld gewoon weer
terug. Dat kan omdat we allemaal klaar staan voor
elkaar, en elkaar ondersteunen.”

Huh? Een paar honderd euro per maand of ruim
een tientje?

Het verschil is superlogisch voor mensen die zich
hier langer dan 10 minuten in verdiepen: De twee
services zijn voor compleet iets anders, en
daarom betaal je compleet iets anders. Een
broodfonds verzekert je arbeidsongeschiktheid
voor 23 maanden, en een AOV totdat je met
pensioen gaat, in mijn geval ca. 340 maanden.

Daarom is een AOV voor jonge zelfstandigen ook zo
rammend duur. De potentiële periode dat
uitbetaald moet worden -tot aan je pensioen- is
enorm lang. En de kans dát er in 45 jaar een keer
iets gebeurt is ook relatief groot.

Nogmaals, dit verschil is niet geheim of ingewikkeld,
maar ik zie heel vaak dat een broodfonds wordt
genoemd als alternatief voor een AOV. De fiets is
geen alternatief voor het vliegtuig wanneer je naar
IJsland wil. Websites van alle aanbieders mogen hier
duidelijker over zijn, naar mijn mening.

Wanneer je dan een broodfond tóch wil vergelijken
met een AOV, en dus corrigeert voor de
dekkingsperiode, is het verschil helemaal niet zo
groot. Waar de sites van Broodfonds alternatieven
niet altijd duidelijk in zijn, is dat je meer betaalt dan
het abonnementsgeld. Je betaalt natuurlijk ook voor
de zieken in jouw groepje. Online kom ik een
schatting tegen van €18 per maand. Even
rondbellen leert dat dit een bescheiden schatting is.
Maar goed, laten we €18 nemen. Dan betaal je
maandelijks €30, oftewel €360 per jaar, voor vaak
een dekking van €2000 netto voor wanneer je ziek
bent, langer dan 30 dagen. Dat is helemaal niet zo
voordelig. En: Die premie kan je niet van je
inkomsten aftrekken als kosten, wat bij een AOV
meestal wel kan, wat behoorlijk scheelt.

Met als side-note: €30 kosten per maand, waarvan
37,5% beheerskosten zijn, vind ik geen bijzonder
efficiënt georganiseerde verzekering (ter illustratie,
bij een zorgverzekering is dit ca. 3%, inclusief alle
bonussen en vermeend dure auto’s van
directeuren.)

Wat wél heel tof is aan broodfondsen en
alternatieven, is hoe blij mensen er mee zijn. Een
warm bad, een vriendenclub, een netwerk, een
sociaal vangnet. Ik denk dat vrijwel niemand écht
gelukkig wordt van zijn AOV. Het expliciet maken
van hoe tof het is dat je voor elkaar klaarstaat, is
iets waar alle verzekeraars wat van kunnen leren.
En het kleinschalige, de meetings, het
gemeenschappelijk belang en interesse werkt heel
goed in een broodfonds. En dat is zeker wat waard,
dus als je zo iets wil, zou ik je zeker aanraden een
broodfonds te overwegen. Het is een mooie club.

Voor mezelf vraag ik me af of ik dat club-gevoel uit
mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering wil halen.
Ik heb een fijne familie, goede vrienden, en
werkrelaties die verder gaan dan zakelijk. Als deze
zoektocht mij iets heeft opgeleverd, dan is het wel
dat ‘naar elkaar omkijken’ een enorm belangrijke
factor is in het risico dat je loopt bij
arbeidsongeschiktheid.

https://www.broodfonds.nl/
https://www.commoneasy.nl/
https://www.sharepeople.nl/


En dat geldt ook voor wanneer je verkoop niet zo
lekker loopt, of juist te hard gaat, of wanneer je iets
privé hebt dat niet lekker loopt. Ik weet niet of ik
mijn potentieel ingewikkelde ziektebeeld wil delen
met mensen die ik via het broodfonds ken, ipv al
tientallen jaren via warmere banden.

Nog drie dingetjes die als argumenten vóór een
broodfonds genoemd worden:

1. Doordat men op elkaar let, en elkaar helpt,
zou de schadelast lager zijn.

Een boeiende claim. Geen idee of dat zo is.
Broodfondsen zijn een oud idee, maar vrij jong in
de huidige opzet en schaal. Wanneer iemand een
onderzoek kent dat dit objectief en over langere
termijn heeft bekeken, dan ben ik daar in
geïnteresseerd.

2. Wederom door de kleine schaal zou er
minder fraude, controle en gedoe zou zijn.
Hiermee wordt geïmpliceerd dat mensen
met een normale AOV wel (proberen) te
frauderen.

Ook dit is een boeiende claim, waarvan ik me
afvraag of het klopt. Bij beide vormen van
verzekering is het lastig vast te stellen of iemand
écht arbeidsongeschikt is. En bij beide vormen zal je
daar gedoe om hebben. In een AOV besteed je dat
uit. Daar betaal je voor en daar zit een procedure
aan vast die vervelend over kan komen.

Maar om binnen een hechte club vast te stellen of
iemand echt ziek is of niet, kan werken of niet, lijkt
mij persoonlijk ook geen pretje. Of het scenario dat
iemand uit schuldgevoel juist wél doorwerkt
wanneer hij toch echt ziek is omdat hij zich schuldig
voelt richting de groep.

3. Tot slot de korting die je krijgt op je AOV,
doordat je het risico van de eerste 2 jaar
niet bij hen verzekert.

Dit kan zeker fors schelen. Maar of de kosten van je
broodfonds lager zijn dan die korting, is moeilijk in
te schatten, omdat die kosten onzeker zijn: zijn er
veel of weinig mensen ziek in je groepje?

Zoals bij alle services geldt: Kies voor wat bij je past.
Laat je adviseren wanneer je dat prettig vindt, en
dek de risico’s af die jezelf niet kan of wilt dragen.

Zo zit ik zelf in een situatie waarbij het risico van
verminderd inkomen in het eerste half jaar dat ik
ziek kan zijn, beperkt is. Ik heb in de BV en privé een
redelijk buffer, en mijn maandlasten zijn niet
enorm. Dat houdt dus voor mij in dat ik met een
broodfonds 5 maanden voor dekking betaal die niet
noodzakelijk is. Dit is uiteraard persoonlijk, en dus
voor iedereen anders.

Ter inspiratie heb ik op de volgende pagina 7
mogelijke scenarios voor de hand liggende
opties voor mijn situatie naast elkaar gelegd,
zodat je kan zien wat de verschillen zijn, in
kosten en dekking. Heeft mij wel geholpen.

“Planning is everything.
The plan is nothing.”

-Dwight D. Eisenhower

Wat is Grow a Pair?
Wij zijn specialisten in innovatie: Transformatie,
propositieontwikkeling en coaching naar de
principes van Service Design. We werken met
multidisciplinaire teams op een Agile wijze.

Met prototypes valideren we of we de “pijn” van de
doelgroep raken, en of deze groot genoeg is om een
stap te wagen. Maar ook of er voldoende draagvlak
binnen de organisatie is, of andere afdelingen zijn
aangesloten, en of het idee schaalbaar en
realiseerbaar is.

Hierbij zijn we creatief en avontuurlijk: We zijn in
staat écht nieuwe zaken te schetsen, niet alleen
varianten op wat bestaat.

Deze expertise richt zich op twee uitdagingen:
1. Beginnen: Niet meer vergaderen, peinzen,

uitbesteden. Maar doen, leren, ervaren,
verbeteren.

2. Realiseren: Van gevalideerd idee naar
geschaald bedrijfsmodel. Werken naar
efficiënte en relevante innovatie met concrete
resultaten door je hele organisatie, niet alleen
in je innovatielab of afdeling.



inleg per 
maand 250 210 70 59 125 105 30,40

betalen per 
maand 250 210 70 59

12,50 + 18 
*

12,50 + 18 
*

12,10 + 18 
*

geschatte 
echte kosten 
(netto) 155 130 43 36 30,50 30,50 30,40

keert uit per 
maand bruto 5000 4000 1670 1670 2100 2100 2000

geschatte 
uitkering 
netto 3100 2500 1540 1540 2100 2100 2000

gaat in vanaf 30 dagen 30 dagen 180 dagen 180 dagen 30 dagen 30 dagen 60 dagen

keert uit tot
67,3 jaar 68 jaar 67,3 jaar 68 jaar

2 jaar na 
ziekte

2 jaar na 
ziekte

2 jaar na 
ziekte

keert uit 
(aantal jaar) 28,4 31,1 28,4 31,1 1,91 1,91 1,83

* Abonnementsgeld plus geschatte bijdragen aan
zieken in jouw groepje.

Klassieke AOV, 
hoge uitkering 

tot aan pensioen. 
getallen obv.

De 
Amersfoortse

Klassieke AOV, 
minimale 

uitkering tot aan 
pensioen. 

getallen obv. De 
Amersfoortse

Broodfonds
Kortlopende 
dekking van

€2100 netto per 
maand 

SharePeople
Kortlopende 
dekking van 

€2000 netto per 
maand 

Klassieke AOV, 
hoge uitkering 

tot aan pensioen. 
getallen obv. 

Movir

Klassieke AOV, 
minimale 

uitkering tot aan 
pensioen. 

getallen obv. 
Movir

CommonEasy
Kortlopende 
dekking van 

€2100 netto per 
maand 

Deze cijfers zijn gemaakt op best effort. Je kunt er natuurlijk geen rechten aan ontlenen, en er 
kunnen domweg fouten in zitten. Wanneer je die vindt hoor ik dat graag op reinout@growapair.nl

De premies en uitkeringen zijn op basis van mijn leeftijd (38) en inkomen €5000 bruto 
maandinkomen (DGA).

mailto:reinout@growapair.nl
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