Die
ensten Full Service
e Inkomen
npakket

Verrzuim voorkomen en
e schade
elast omla
aag
a
van
n ziekteverzzuim en arbe
eidsongesc
chiktheid vra
aagt om me
eer dan goe
ede verzeke
eringen alle
een.
De aanpak
Gezzondheidsm
managemen
nt, focus op duurzame inzetbaarhe
eid en een effectieve b
begeleiding
g van zieke
med
dewerkers, zzijn nodig om verzuim te
t voorkome
en en uw ko
osten te verrlagen.
mplete dienstverlening van Nedassco
Com
Als financieel
f
a
adviseur we
erken wij nauw samen m
met Nedasc
co, een organisatie die
e als brug fu
ungeert tusssen
ons en inkomen
nsverzekera
aars, maar die
d ook zelf ffinanciële producten
p
aanbiedt.
a
V
Voor werkge
evers die
verzzuimbeleid w
willen ontwiikkelen, hee
eft Nedasco
o een comp
plete dienstv
verlening op
pgezet, sam
men met
case
emanagem
mentorganissatie Be Suitable en arb
bodienstverrlener Richtin
ng. Hun aan
npak richt zich
z
op het
omlaag brenge
en van uw kosten.
k
Prev
ventie en sn
nelle, doeltre
effende hulp voor uw zzieke medewerker staa
an
arbij centraa
al. Ook kuntt u als werkg
gever reken
nen op adviies, (juridische)onderste
euning en een
e
soepele
e
daa
afha
andeling va
an uw administratie.
gen?
Vrag
Hee
eft u vragen
n over de die
enstverlenin
ng van Ned
dasco, wilt u informatie over sociale
e wet- en re
egelgeving of
adv
vies over hoe
e u met hett verzuimrisic
co om kunt gaan? Nee
em dan con
ntact op me
et ons kanto
oor.

1. Preventie
kteverzuim v
voorkomen is een krach
htig wapen in de strijd tégen hoge
e verzuimko
osten en vóó
ór duurzame
e
Ziek
inzetbaarheid. Maar hoe kunt
k
u als werkgever uw
w beleid op
p dit gebied het beste vvormgeven
n? Dat hang
gt
erva
an af. Want waar staatt uw bedrijf nu, wat wiltt u bereiken
n en welke strategie
s
pa
ast bij u, uw onderneming
en uw
u medewe
erkers?
ondersteunin
ng
Professionele o
eld om dat allemaal in kaart te bre
engen en vervolgens
v
een
e effectie
ef
Het is ingewikke
gezo
ondheidsbe
evorderend
d beleid op te
t zetten. D
Daarom kunt u met een
n inkomensvverzekering van Nedasco
ond
dersteuning krijgen op dit
d terrein. Ondersteuni
O
e inzetbaarh
heid willen
ng van proffessionals die optimale
creë
ëren en onn
nodige uitva
al willen voo
orkomen. Da
at kunnen de
d eigen co
onsultants va
an Nedasco zijn of
med
dewerkers v
van Nedasc
co’s samenw
werkingsparrtners Be Suitable en Richting.
wachten?
Watt kunt u verw
Om ziekteverzu
uim te voork
komen of be
eperken kun
nt u gebruik
kmaken van
n de volgen
nde diensten en
prod
ducten.
Werrkgeversdessk
Als u serieus me
et gezondhe
eidsmanagement aan
n de slag ga
aat, zult u merken dat e
er veel vragen bij u
opk
komen. De m
mensen bij de
d Werkgev
versdesk zittten klaar om
m deze vrag
gen te bean
ntwoorden.
Kostten: Gratis.
Verzzuimbeleidsscan
De Verzuimbele
V
eidscan is een
e
handig instrument o
om de ontw
wikkeling van het verzu imbeleid in uw
ond
derneming sscherp te kriijgen. Wat kan
k
er beterr, aan welke
e stap is uw
w bedrijf nu ttoe en wat is daarvoorr
nod
dig?
Kostten: Gratis b
bij een Ziekteverzuimve
erzekering o f WGA ERD-verzekering
g.
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2. Arbodienstverlenin
ng
Als uw
u medewe
erker ziek wordt
w
en langdurig arbe
eidsongesch
hikt dreigt te
e raken, kom
mt er van alles
a
op u af.
Verzzuimregistra
atie en –adm
ministratie bijvoorbeeld
b
d, probleem
manalyse en een Plan v an Aanpak
k. Maar ook:
beg
geleidingsge
esprekken, evaluatieve
e
erslagen, re--integratied
dossiers en casemanag
c
gement. Als u hiervoor niet
n
zelf de expertise in huis heeft, kunt u ondersteuni
o
ng krijgen van
v
een arb
bodienst.
Scha
adelast omlaag
Cassemanagem
mentorganissatie Be Suittable en arb
bodienstverrlener Richting vinden d
dat in arbod
dienstverlen
ning
uw schadelast
s
en uw mog
gelijkheden om die te v
verlagen ce
entraal moe
eten staan. ZZij bieden daarom
d
proffessionele, p
praktische en
e resultaatgerichte die
enstverlenin
ng. Doel: he
et structuree
el verlagen van
v
uw
verzzuimkosten. Met een inkomensverzzekering va n Nedasco kunt u een beroep op
p hen doen..
wachten?
Watt kunt u verw
Ned
dasco biedtt samen me
et Be Suitable en Richtin
ng de volge
ende arbod
dienstverleniing aan:
Verzzuimadminiistratie
Om het ziektev
verzuim goe
ed te registre
eren kunt u gebruikmaken van de Verzuimde
esk van Ned
dasco. U kun
nt
verzzuimgegeve
ens gemakk
kelijk invoere
en en deze komen sne
el terecht bijj de relevan
nte partijen.. Ook houdtt u
een
nvoudig een
n dossier bij en heeft u volledig
v
inziicht in de gegevens en
n de voortg ang van de
e begeleidin
ng.
Ned
dasco verwe
erkt maand
delijks de zie
ekmeldingen
n en de eve
entuele uitke
eringen en zorgt voor heldere
h
uitke
eringsoverziichten.
Kostten: Gratis.
Werrkgeversdessk
U wiilt als werkg
gever graag
g weten watt er gebeurtt gedurende de verzuimperiode e
en hoe de re
e-integratie
e
van uw zieke w
werknemers verloopt. Voor een anttwoord op uw vragen, kunt u tere
echt bij de Werkgeversd
W
desk
e. Be Suitable begeleid
dt u in de ve
erzuimperiod
de en stelt een
e casema
anager aan
n als vast
van Be Suitable
nspreekpuntt.
aan
Kostten: Gratis.
2-Ja
aarscasema
anagement
Als uw
u medewe
erker door ziekte
z
of een aandoen
ning uit de ro
oulatie is, he
elpt het hem
m meestal niet
n om
afwachtend th
huis te zitten. Arbodiensstverlener Riichting bied
dt daarom direct
d
een g
gerichte behandeling door
d
bijvo
oorbeeld ee
en fysiotherrapeut, psyc
choloog of diëtist. Uw medewerke
m
er heeft daa
ardoor het gevoel
g
dat hij
serie
eus genome
en wordt en
n dat u waa
arde hecht a
aan zijn gezzondheid. Richting
R
beg
geleidt en behandelt
b
u
uw
zieke medewerrker vanuit één
é
locatie: een sport-- of gezondheidscentru
um bij hem iin de buurt.
de zorg van
n Richting zijjn gezondheidsproblem
men vaak sn
neller opge
elost. Uw
Mett de arbeidssgerelateerd
med
dewerker is daardoor weer
w
eerderr gezond en
n met plezie
er aan de sla
ag. Werkt h
het? Richting
g belooft ee
en
daling van 20%
% van de ge
emiddelde verzuimduur
v
r.
Kostten: €95,- pe
er medewe
erker.
casemanagement
12-JJaars WIA-c
Na de
d eerste tw
wee jaar va
an het ziekte
everzuim he
eeft u speciffieke onderssteuning no
odig om grip
p te krijgen op
o
het vervolgtraje
ect en de kosten en om
m besparing
gen te realisseren. Met het
h 12-jaarss WIA-casem
management
e heeft u ee
en complee
et pakket aa
an dienstverlening om deze period
de goed do
oor te kome
en.
van Be Suitable
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goedingen na
n 104 weke
en
Interventieverg
Als uw
u medewe
erker na twe
ee jaar ziek
kte in de WG
GA-regeling
g komt, stoppen uw verrplichtingen
n ten aanzie
en
van zijn re-integ
gratie niet. U kunt daarrom ook in d
deze fase ondersteunin
ng goed ge
ebruiken. De
e casemana
ager
van Be Suitable
e adviseert u over de in
nterventie d
die ingezet kan
k
worden
n en de kostten daarvoo
or worden voor
v
100%
% vergoed d
door Nedassco. Verderr wordt u vo
olledig onde
ersteund bij de afhande
eling richtin
ng de
verzzekeraar en overige pa
artijen.
A-casemana
agement
WIA
Ook
k nadat de arbeidsong
geschikte we
erknemer in
n de WIA terrechtkomt, blijft u veran
ntwoordelijk voor zijn re
eintegratie. De W
WGA-casem
manager va
an Be Suitab
ble stelt sam
men met u een
e re-integ ratieplan op. Daarin is
elk re-integra
atietraject gevolgd
g
wo
ordt om ond
der meer de
e vastgesteld
de restverdiencapaciteit
vasttgelegd we
te benutten.
b
disch advie
es
Jurid
Het kan zijn datt uw (ex)we
erknemer on
nvoldoende
e meewerktt aan zijn re--integratie. In dat geva
al kunt u
reke
enen op juridische ondersteuning van
v
Be Suita
able. Er worrdt bekeken
n of er een m
maatregel of
o een sanc
ctie
mett betrekking
g tot de WG
GA-uitkering kan worden
n opgelegd
d. Ook helptt de jurist u met het opzetten van een
bezw
waar-, een beroep- en
n klachtenbehandeling
gsprocedure
e.
per medewerker.
Kostten: €125,- p
Voo
or ondernem
mers met ee
en WGA ERD
D-verzekerin
ng
W-caseman
nagement
12-JJaars WIA ZW
Als u eigenrisico
odragers be
ent voor de Ziektewet, kunt u veel hebben aa
an het 12-ja
aars WIA ZW
Wcase
emanagem
mentpakket. De dienstv
verlening is iin handen van
v
Richting
g die zorgt vvoor begele
eiding en
beh
handeling va
an uw medewerker en
nerzijds en o
ondersteunin
ng van u alss werkgeverr anderzijds. Ook de
uitke
eringenadm
ministratie va
an de Ziekte
ewet is in he
et pakket op
pgenomen.
or werkgeve
ers die naast een WGA ERD-verzekkering ook een
e
ZW ERD-verzekering
g hebben bij
b Nedasco.
Voo
per medewerker.
Kostten: €135,- p

3. Grip&Reg
gie voor u als werkg
gever
anisatie te maken
m
krijgtt met ziekte verzuim en langdurige arbeidsong
geschiktheid
d, zijn er nogal
Als u in uw orga
wat wettelijke rregels en prrocedures die
d in werkin
ng treden. Uw
U zorg gaa
at bovendie
en uit naar de
d getroffen
n
med
dewerker, m
maar ook na
aar de koste
en die met het verzuim
m gepaard gaan.
g
Hoe h
houdt u in deze
d
complexe
situa
atie als werkkgever de touwtjes in handen?
h
co’s en mog
gelijkheden
n
Risic
Bij in
nkomensverrzekeringen die afgeslo
oten zijn bij N
Nedasco, kunt u in de eerste twee
e jaar van het
h
ziektteverzuim g
gratis gebruiikmaken va
an de Grip&
&Regie diensstverlening van Be Suita
able. Deze dienstverlen
ning
richtt zich op ee
en correct verloop
v
van de juridisch
he gang va
an zaken én op het rea liseren van een geschikt
re-in
ntegratietraject. Be Suittable inform
meert u overr uw risico’s en mogelijkheden en staat klaar met adviezzen,
con
ncrete voorsstellen en pa
assende op
plossingen. ZZo houdt u de
d regie over uw 12 jaa
ar lange (fin
nanciële)
verp
plichtingen in het kade
er van de WIA.
wachten?
Watt kunt u verw
Om grip te krijg
gen op uw kosten
k
en de
e regie te h
houden ove
er het verloo
op van het in
ntegratietra
aject en de
jurid
dische afwikkkeling, kuntt u gebruikm
maken van de volgend
de dienstverrlening:
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Grip
p&Regie Ve
erzuim

Voo
or werkgeve
ers met een Ziekteverzu
uimverzekerring Conven
ntioneel bij Nedasco.
Cassemanager
In de eerste twe
ee jaar van
n ziekteverzu
uim krijgt u e
een casema
anager als vast
v
aansprreekpunt bijj Be Suitable
e. Bij
m kunt u tere
echt voor vrragen over de re-integ
gratie van uw zieke werrknemers. Be
e Suitable in
nformeert u
hem
verd
der over de stappen diie u onderneemt richtin
ng arbodien
nst, bedrijfsa
arts, provide
er, afdeling,,
leidiinggevende
e, werknem
mer, UWV, inttermediair o
of verzekera
aar.
coscan na 1
13 weken
Risic
In week
w
13 van het ziektev
verzuim gaa
at uw casem
manager va
an Be Suitab
ble met u ro
ond de tafel om te
besp
preken hoe
e het re-integratietrajec
ct van uw zie
eke werkne
emer het be
est vervolgd
d kan worde
en. Dit gesprrek
vind
dt plaats op
p basis van een
e
risicosca
an die uw w
werkgeverrissico's, uw ko
osten en uw
w mogelijkhe
eden helde
er
maa
akt.
goedingen
Interventieverg
e zit het mett re-integrattievergoedingen? Welkke provider moet ik kiezzen en wat wil de verze
ekeraar van
n mij
Hoe
weten? Als u op
p advies va
an de arbod
dienst een in
nterventie in
n wilt zetten
n, zit u al gau
uw met dit soort vrage
en.
S
staa
at dan voorr u klaar me
et informatie
e en advies. Ook wordtt u volledig ondersteun
nd bij de
Be Suitable
afha
andeling ric
chting de ve
erzekeraar en
e overige p
partijen. Nedasco verzo
orgt de fina
anciële afha
andeling.
disch advie
es
Jurid
Watt als het re-integratietra
aject van uw
w zieke werrknemer stagneert, al dan
d
niet om
mdat deze onvoldoend
o
e wil
mee
ewerken? W
Welke rechte
en en plichtten heeft u dan als werkgever? Stopt de loon
ndoorbetalingsplicht off
kuntt u een maa
atregel of lo
oonsanctie opleggen? De Werkge
eversdesk va
an Be Suitab
ble staat u in deze
vraa
agstukken g
graag bij me
et juridisch advies
a
en o
ondersteunin
ng.

Grip
p&Regie W
WIA

Voo
or werkgeve
ers met een WGA ERD-v
verzekering
g bij Nedasc
co
Risic
coscan 42e week
De 42
4 e week va
an ziekteverrzuim is een cruciaal m
moment in he
et verzuimd
dossier. Vaa k is de ziekte of
aan
ndoening da
an zodanig dat uw arb
beidsongesc
chikte mede
ewerker een behoorlijkke kans maa
akt in de WIA
tere
echt te komen. Maar vo
oor een possitieve WIA- beoordeling
g moet u wel
w kunnen a
aantonen dat
d u zich
vold
doende hee
eft ingespan
nnen om uw
w medewerrker te laten
n re-integrerren. Voor de
e casemanager van Be
e
Suita
able is dit dan ook hét moment om
m (opnieuw
w) een risico
oscan uit te voeren. Zo wordt duidelijk wat u nu
n
het beste kunt doen om het re-integra
atietraject ssoepel voorrt te zetten.
ntrole WIA-b
beschikking
g
Con
Een jurist van Be
e Suitable controleert
c
de
d WIA- besschikking va
an het UWV
V en start ee
en bezwaarzzaak als dat zin
hee
eft. U ontvan
ngt geduren
nde het traject regelm atig een terugkoppelin
ng.
Herb
beoordeling
g WGA-gere
echtigde
Als de
d (gezond
dheids)situattie van uw WGA-gerec
W
chtigde med
dewerker is gewijzigd, kkan dat gev
volgen heb
bben
voor zijn uitkerin
ng. Daarom
m wordt periodiek geco
ontroleerd of
o er een herkeuring pla
aats moet vinden.
v
De
WGA-caseman
nager van Be
B Suitable begeleidt
b
d
dit traject, houdt u op de
d hoogte vvan zijn bev
vindingen en
n
besp
preekt even
ntueel met u welke verrvolgacties nodig zijn.
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