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Module ‘De Verzuimeconoom’

1.1 Wat houdt deze module in?
Als aanvulling op de module ‘Dienstverlening’ biedt de module ‘Verzuimeconoom’ u
ontzorging op verzuim en ondersteuning op HR beleid. Waar de service van de
verzekeraar stopt gaan wij verder. Het voorkomen en beperken van ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid zijn onze hoofddoelen. Wij nemen de wensen in acht van u als
werkgever als wel voor uw werknemer.
1.2 Module ‘Verzuimeconoom’
In de module “Verzuimeconoom” zijn de volgende aandachtsgebieden opgenomen,
namelijk:


Gebeurtenissen voor indiensttreding;






Gebeurtenissen tijdens dienstverband;
Gebeurtenissen die leiden tot einde van het dienstverband;
Gebeurtenissen na het dienstverband;
Overige aanvullende diensten.

1.3

Gebeurtenissen voor Indiensttreding

U als werkgever wordt geconfronteerd met diverse aspecten vanuit wet- en regelgeving,
alsmede het sociaal oogpunt, wanneer u iemand in dienst neemt. Bij ons kunt u terecht
voor de volgende aspecten, namelijk:



Begeleiding wet, werk én zekerheid;
Controle concept arbeidscontract;




Ondersteuning werving en selectie middels diverse hulpmiddelen zoals Act-Me
alsmede de Disc methode(s);
Controle concept personeelshandboek;



Afstemmen van uw verzuimprotocol.

1.4

Gebeurtenissen tijdens dienstverband

Tijdens het dienstverband van uw werknemers kunt u geconfronteerd worden met
diverse leuke, maar ook minder leuke gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen
impact hebben op uw dagelijkse bedrijfsvoering en personeelsbestand. Wij begeleiden u
daarbij. Voornamelijk bij de volgende evenementen, namelijk:


Begeleiden van preventieprogramma’s ter voorkoming van ziektes, bijvoorbeeld:
o [uitschrijven van afkorting PMO] (PMO), rijbewijskeuring, fysieke belasting,
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werkplekonderzoek en duurzame inzetbaarheid.
Begeleiding in de curatieve sfeer, zoals: wachtlijstbemiddeling, aansturing van de
arbodienst;
Begeleiding van werkgever en nabestaande bij overlijden van uw werknemer. U
kunt hierbij denken aan, bijvoorbeeld: uitleg en onderzoek inzake de mogelijk
aanwezige uitvaartverzekering, risico verzekering en pensioenproblematieken
alsmede mogelijke uitkeringen vanuit uw verzuimpolis;
Ondersteuning bij arbeidsconflicten;





Ondersteuning bij privé gerelateerd verzuim;
Begeleiding bij (arbeids)ongevallen;
Uitleg inzake vraagstukken omtrent bijzonder verlof.




1.5

Gebeurtenissen die leiden tot einde dienstverband

Soms wordt er ook wel eens een arbeidscontract beëindigd. In de meeste gevallen
vanwege een pensioengerechtigde leeftijd of een andere werkgever. Helaas ook door
een conflict, ziekte, overlijden of een ongeval. Met deze vraagstukken kunnen wij u
verder ondersteunen.
1.6

Gebeurtenissen na dienstverband

Als werkgever bent u in geval van een zieke werknemer maximaal 12 jaar financieel
verantwoordelijk. Deze verplichting kan lopen via het UWV of een verzekeraar. In beide
gevallen kunt u kosten besparen door een juiste begeleiding. Indien u een gecombineerde
polis bij Mandaat Assuradeuren BV heeft lopen, kunt u deze ondersteuning bij ons
afnemen. Een zogenaamde ‘combipolis’ is een verzuimpolis gecombineerd met een
aanvullend product zoals een BeZaVa product.
1.7

Overige aanvullende diensten



Controle op juistheid inzake sectorindeling;
Controle op juistheid gedifferentieerde premies zoals genoemd op uw WHK-brief;



Ondersteuning bij aanvraag, opzetten en implementeren van de RI&E;




Ondersteuning bij aanvraag, opzetten en implementeren van de PMO;
Begeleiding inzake uw aansprakelijkheid op basis van veilige werk
omstandigheden en goed werkgeverschap;



Berekening transitievergoedingen.

2.1 Kosten module ‘De Verzuimeconoom’
De module is onlosmakelijk verbonden met uw inkomenspakket.
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De kosten van de dienstverlening komen voor uw rekening. De kosten van deze
dienstverlening zijn verrekend in uw premie en betreffen 5%. De module ‘De
Verzuimeconoom’ staat op uw polis vermeld. Op onze diensten is geen BTW van
toepassing.
De diensten die wij u verstrekken zijn ondersteunend van aard. Indien wij externe
partijen dienen in te huren worden deze kosten tegen een gereduceerd tarief apart aan u
gefactureerd. Vooraf kunt u ten alle tijden een kostenopgaaf van ons verwachten. Op
diensten van externe partijen is wel BTW van toepassing.
3.1

Aanvullende diensten BeZaVa

Indien u eigenrisicodrager bent voor de ziektewet en dit bij de Verzuimeconoom heeft
verzekerd heeft u recht op de aanvullende diensten. Dit naast de hiervoor beschreven
activiteiten. De aanvullende diensten zijn, de volgende:






3.2

100% vergoeding voor een 2e spoortraject bij een door ons aan te wijzen
dienstverlener. U dient voor het aangaan van het traject de aanvraag in te dienen.
Indien u reeds aan een 2e spoortraject bent begonnen, verliest u het recht op een
vergoeding;
De betaling van gederfde inkomsten van de werknemer vergoeden wij
rechtstreeks aan de desbetreffende werknemer;
Bij een rechtstreekse betaling aan de werknemer zullen wij dit vergezellen met
een geformaliseerde loonstrook;
Bij een BeZaVa schade dient u een fiscaal subnummer aan te vragen. Indien u dit
bij ons aanvraagt zullen wij dit in overleg met u voor u aanvragen.

Kosten aanvullende diensten BeZaVa

De module is onlosmakelijk verbonden met uw inkomenspakket. De kosten van de
dienstverlening komen voor uw rekening. De kosten van deze dienstverlening zijn
verrekend in uw premie en betreffen 15% van de BeZaVa premie. De module “De
Verzuimeconoom”, waaronder ook de aanvullende diensten vallen, staat op uw polis
vermeld. Op onze diensten is geen BTW van toepassing.
De diensten die wij u verstrekken zijn ondersteunend van aard. Indien wij externe
partijen dienen in te huren worden deze kosten tegen een gereduceerd tarief apart aan u
gefactureerd. Vooraf kunt u ten alle tijden een kostenopgaaf van ons verwachten. Op
diensten van externe partijen is wel BTW van toepassing.
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