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Verzeker verzuim en 
arbeidsongeschikt-
heid en houd uw 
bedrijf gezond



Iedere onderneming, elke ondernemer is uniek. 
U verlangt dus advies op maat. Daarom werkt 
Nationale-Nederlanden met verzekeringsadviseurs. 
Die hebben de kennis en mogelijkheden u een goed 
advies te geven. Uw adviseur helpt huidige en 
toekomstige risico’s in te schatten en kan een  
verzekeringsplan opstellen voor uzelf, uw personeel 
en uw onderneming. Deze persoonlijke benadering 
maakt advies op maat mogelijk. Een prettig gevoel!

Persoonlijk advies



3 Financiële risico’s op maat verzekerd
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: de kosten daarvan 

kunnen behoorlijk oplopen. Het is van belang u daartegen  

te verzekeren, op een wijze die past bij uw onderneming.  

Uw werknemers kunnen bij arbeidsongeschiktheid gecon-

fronteerd worden met een grote inkomensdaling. Via een 

collectieve regeling kunt u dit risico voor hen afdekken.  

En voor uzelf wilt u wellicht ook inkomenszekerheid bij  

arbeidsongeschiktheid regelen.  

9 Aanpak van verzuim goed geregeld 
De wetgever verwacht van u aanzienlijke inspanningen bij 

ziekte van uw medewerkers. Op gezette tijden moet u ver-

plichte acties nemen en organisaties inzetten. Het is prettig 

te weten dat u de zorgen rondom de verzuimmelding en  

begeleiding uit handen kunt geven aan een deskundige  

partner die de wettelijke procedures kent. 
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Financieel fit, ook  
bij ziekteverzuim en 
arbeidsongeschikt-
heid



De financiële risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschikt-
heid zijn aanzienlijk. Zo bent u verplicht gedurende twee jaar 
het loon door te betalen van een zieke werknemer. Als uw 
werknemers na deze periode van ziekteverzuim instromen in de 
WIA (voorheen WAO), is er sprake van arbeidsongeschiktheid. 
Hun instroom veroorzaakt een stijging van de gedifferentieerde 
premie die u aan UWV betaalt. Tegelijkertijd krijgen arbeids-
ongeschikte werknemers te maken met een forse vermindering 
van hun inkomen.

4 Het ziekteverzuim per dag  
verzekeren 
De meeste relaties van Nationale-Nederlanden hebben 

gekozen voor een ziekengeldverzekering waarbij iedere 

ziektedag wordt uitgekeerd, na een afgesproken periode 

van eigen risico.

5 Het gemiddelde ziekteverzuim zelf 
betalen
Het is ook mogelijk het reguliere ziekteverzuim zelf te dragen, 

en een verzekering af te sluiten voor calamiteiten.

6 Arbeidsongeschiktheid in eigen  
beheer 
Ondernemingen kunnen ervoor kiezen de arbeidsongeschikt-

heidsuitkeringen in de periode na twee jaar ziekteverzuim 

(WIA), zelf te betalen. U draagt dan minder premie af aan 

UWV. De financiële risico’s kunt u bij Nationale-Nederlanden 

verzekeren.

7 Inkomenszekerheden voor uw  
werknemers 
Uw medewerkers lopen een groter risico dan voorheen om  

bij arbeidsongeschiktheid terug te vallen op een inkomen op 

bijstandsniveau. Nationale-Nederlanden heeft hiervoor een 

aantrekkelijke collectieve regeling.

Financiële risico’s op maat 
verzekerd
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Keuzevrijheid in dekking
U bepaalt zelf of u één of beide ziektejaren wilt verzekeren. Ook bepaalt u welk 

percentage van het loon u wilt verzekeren. Daarbij is het mogelijk voor het eerste en 

het tweede jaar een verschillend percentage te kiezen. Desgewenst kunt u ook de 

werkgeverslasten meeverzekeren. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om 

minimaal 70 procent van het loon door te betalen, maar in veel cao’s zijn hogere 

percentages overeengekomen. Als u niet voor financiële verrassingen wilt komen te 

staan, is het verstandig de cao-afspraken goed te bestuderen en de verzekering 

daarop af te stemmen. 

Uw verzuimaanpak van invloed op de premie
De premie wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van het verzuim in uw eigen 

onderneming en dat in de bedrijfstak. Bij kleine ondernemingen weegt het verzuim 

in de bedrijfstak het zwaarst. Dit voorkomt forse premieschommelingen. Bij grote 

ondernemingen telt vooral het verzuim in de onderneming zelf. Uw verzuimaanpak 

is dus van invloed op de hoogte van de premie van uw ziekengeldverzekering.

Het ziekteverzuim per dag verzekeren  

• Keuzevrijheid in dekking 

• Uw verzuimaanpak is van invloed op de premie 

• Gemakkelijke en complete uitbreiding met modules

Voor veel ondernemingen is de meest logische 
keuze een verzekering die een vergoeding 
uitkeert voor iedere ziektedag, na afloop van 
een afgesproken periode van eigen risico. Dit 
kan met de Ziekengeld Daggeld verzekering 
van Nationale-Nederlanden. De vergoeding 
is gebaseerd op het verzekerde loon van uw 
zieke medewerker. De uitkering vindt plaats 
per maand of per kwartaal. 

Zorg Collectief

Met het oog op verzuimbeheersing ligt het 

voor de hand uw ziekengeldverzekering  

te combineren met de collectieve zorg- 

verzekering. Daarmee heeft u als werkgever 

namelijk invloed op de kwaliteit en snelheid 

van de zorg die uw werknemers ontvangen. 

Via het Vrije Keuze Plan zijn uw werknemers 

tegen uitstekende condities verzekerd. Tege-

lijk kunt u profiteren van een premiekorting. 

Uw verzekeringsadviseur brengt u graag op 

de hoogte van de mogelijkheden.

Tip

Verzuimbegeleiding  

en re-integratie

De ziekengeldverzekering van Nationale- 

Nederlanden is heel uitgebreid. Zo is 

ondersteuning bij re-integratie standaard 

meeverzekerd. Interessant met het oog op 

de wettelijke verplichtingen die de Wet ver-

betering poortwachter u oplegt. Verderop in 

deze brochure vindt u meer informatie over 

dit onderwerp.
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Uitschieters afdekken
Het gemiddeld uitbetaalde ziekengeld per jaar, het  ‘eigen 

behoud’ is voor uw rekening. Stijgt het verzuim, waardoor u 

meer ziekengeld uitbetaalt dan gemiddeld, dan vergoedt de 

calamiteitenverzekering het verschil. U maakt een keuze uit 

een maximale vergoeding die gelijk is aan één of twee keer 

het eigen behoud, of u opteert voor een ongelimiteerde 

dekking. De uitkering vindt per jaar plaats. 

Het gemiddelde ziekteverzuim zelf betalen

• Lage premie 

• Een effectieve verzuimaanpak houdt de premie nog lager 

U kunt ervoor kiezen alleen het ziekengeld te verzekeren 
dat uitstijgt boven het bedrag dat u gemiddeld per jaar 
kwijt bent. U kiest dan voor de Ziekengeld Calamiteiten 
verzekering. Deze verzekeringsvorm is met name bedoeld 
voor grotere bedrijven.

Kosten van ziekteverzuim

Ziekteverzuim brengt veel hogere kosten met zich mee dan veel 

ondernemers denken. U moet rekening houden met het dubbele wat 

u aan loon bij ziekte doorbetaalt. Dit komt door productiviteitsverlies, 

kosten van vervanging en re-integratiekosten. Dus als u 4 procent van 

de loonsom besteedt aan loondoorbetaling bij ziekte, bent u jaarlijks 

in werkelijkheid 8 procent van de loonsom kwijt aan verzuim. Goede 

preventie en tijdige aanpak van verzuim zijn hier van belang. Nationale-

Nederlanden helpt u daarbij.
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Arbeidsongeschiktheid in eigen beheer  

• Vaak goedkoper dan publiek verzekeren 

• Uw inspanningen ten aanzien van re-integratie hebben   

 effect op de premie 

• Voordelen van succesvolle re-integratie direct incasseren

De nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is in 
de plaats gekomen van de WAO. Er verandert veel, maar hetzelfde 
blijft dat een werkgever kan besluiten om eigenrisicodrager te worden. 

WIA in grote lijnen

De WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is het sluitstuk 

van het overheidsbeleid dat tot doel heeft dat meer mensen aan het 

werk gaan en blijven. Uitgangspunten zijn onder andere:

• Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een  

 gezonde werkomgeving.

• Werkgever en werknemer moeten zich, meer nog dan voorheen,  

 samen inspannen om bij langdurige ziekte terugkeer naar werk   

 mogelijk te maken.

• Werken, en dus ook weer of meer werken, moet lonend zijn.

• De nadruk ligt op wat mensen kunnen, niet op wat ze niet meer  

 kunnen. Werknemers die deels arbeidsgeschikt zijn, krijgen een uit- 

 kering die mede a�ankelijk is van wat ze nog (kunnen) verdienen.  

 Deze uitkering is geregeld in de WGA (regeling Werkhervatting  

 Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

• Wie volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, krijgt een vaste  

 uitkering. Voor hen geldt de IVA (regeling Inkomensvoorziening  

 Volledig Arbeidsongeschikten).

 

Lage premie
Als eigenrisicodrager betaalt u gedurende een aantal jaren 

zelf de WGA-uitkering aan uw werknemers. Het risico kunt u 

bij Nationale-Nederlanden onderbrengen. U kiest dan voor de 

WGA Eigen Beheer verzekering. Eigenrisicodragers betalen 

geen publieke gedifferentieerde premie. Het grote voordeel 

voor de eigenrisicodrager WGA is de lagere verzekeringspremie, 

zo blijkt uit ervaring. Tot nu toe waren eigenrisicodragers bij 

Nationale-Nederlanden een stuk goedkoper uit dan vergelijk-

bare ondernemingen die publiek verzekerd waren bij UWV. 

Directe relatie inspanning-opbrengsten
U heeft rechtstreeks invloed op de WGA-schadelast. Uw in-

spanningen om verzuim tegen te gaan vertalen zich in een lagere

verzekeringspremie. Bovendien kunt u als eigenrisicodrager 

twee jaar eerder de financiële voordelen van een geslaagde  

re-integratie incasseren dan wanneer u publiek bent verzekerd. 

Ondersteuning bij re-integratie
Als eigenrisicodrager bent u zelf verantwoordelijk voor  

re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers. 

Nationale-Nederlanden biedt u hierbij concrete ondersteu-

ning en vergoeding van activiteiten via Keerpunt.

Gevolgen van WIA

U krijgt te maken met een hogere gedifferentieerde premie in het geval 

werknemers in de WIA instromen. Met behulp van deskundige preven-

tie en re-integratie vergroot u de kans op een spoedig herstel van uw 

medewerkers en kunt u de instroom in de WIA zo laag mogelijk houden. 

Daarnaast kunt u boetes opgelegd krijgen als u niet voldoet aan de 

Poortwachterverplichtingen. Die boetes bestaan uit langere verplichte 

loondoorbetaling. De ondersteuning bij verzuim en re-integratie die  

Nationale-Nederlanden biedt – zie verderop in deze brochure – behoeden  

u voor dit risico. 
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Inkomenszekerheden voor uw werknemers  

• Financiële zekerheid voor uw werknemers  

 bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

• Inkomenscompensatie voor wie buiten de WIA valt

Wie na twee jaar ziekte nog niet (geheel) hersteld is, 
krijgt te maken met de WIA. Deze opvolger van de WAO 
pakt strenger uit en kan voor grote groepen gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten forse financiële gevolgen hebben. 

WGA-Hiaat Aanvullingszekerheid
Wat kunt u nog wél? Dat is tegenwoordig de vraag van de 

overheid als iemand (langdurig) ziek wordt. Werknemers 

maken dan ook grote kans gedeeltelijk arbeidsgeschikt te 

worden verklaard. Zij worden dan in staat geacht voor dat 

deel in hun eigen onderhoud te voorzien. Dat is de zogenoem-

de verdiencapaciteit. Als het feitelijke inkomen lager ligt dan 

de helft van hun theoretische verdiencapaciteit, kunnen ze 

hooguit een minimumuitkering van de overheid verwachten. 

In sommige gevallen blijft die uitkering onder het sociaal 

minimum. Nationale-Nederlanden verzekert dit zogenoemde 

WGA-hiaat met de WGA-hiaat Aanvullingszekerheid verzeke-

ring. U kunt deze verzekering collectief afsluiten. Dit biedt 

financiële zekerheid voor uw medewerkers tegen een 

aantrekkelijke premie. U bepaalt vervolgens zelf of u een 

bijdrage in de premie wilt bieden.

WGA Inkomenscompensatie
Werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt 

zijn, vallen niet onder de WIA en hebben geen recht op een 

WGA-uitkering. In de meeste gevallen zullen zij in die situatie 

een lager loon ontvangen. Ze zijn immers wel bij u in dienst, 

maar voor een deel arbeidsongeschikt. De WGA Inkomens-

compensatie verstrekt de werknemer een jaar lang een 

toeslag van 25 procent van het salaris. De WGA Inkomens-

compensatie kunt u voor uw werknemers afsluiten in 

combinatie met de WGA-Hiaat Aanvullingszekerheid.

Als ondernemer wordt u natuurlijk nooit ziek

Voor de meeste ondernemers bestaat geen sociaal vangnet, ook niet 

bij ziekte. Wie niets geregeld heeft, kan zich gedwongen zien de eigen 

onderneming te verkopen. Nationale-Nederlanden biedt verschillende 

verzekeringen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, 

variërend van een maandelijks basisbedrag tot vrijwel volledige inko-

menszekerheid. Vraag bij uw verzekeringsadviseur om deze arbeids-

ongeschiktheidsverzekeringen. De toekomst van uw onderneming kan 

ervan a�angen. 

WIA-Aanvulling Plus verzekering
Met deze eenvoudige collectieve verzekering ontvangt uw 

werknemer, die in de WIA terecht komt, een mooie aanvulling 

op inkomensachteruitgang bij arbeidsongeschiktheid.  

De verzekering biedt een gegarandeerde uitkering van  

10 procent van het laatst verdiende salaris. Eventuele 

bijverdienste of de mate van arbeidsongeschiktheid van uw 

werknemer heeft geen invloed op de uitkering. De WIA-

Aanvulling Plus verzekering kunt u los afsluiten, maar ook 

heel goed combineren met de WGA-Hiaat verzekering.

WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)
Werknemers met een salaris boven de WIA-loongrens krijgen 

bij arbeidsongeschiktheid vaak een veel lagere uitkering dan 

de gebruikelijke 70 procent van het laatstverdiende loon. Voor 

deze werknemers, die vaak sleutelposities bekleden, is een 

aanvullende verzekering van groot belang. Met de WIA AOP 

kunnen zij 70 of 80 procent van hun inkomen boven de 

loongrens verzekeren. 
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Geen zorgen rondom 
verzuimaanpak en  
re-integratie



Ziekte raakt uw onderneming in de kern. Naast 
financiële risico’s, waarvoor u zich uitstekend kunt 
indekken, heeft u te maken met allerlei wettelijke 
verplichtingen rond verzuimaanpak en re-integratie. 
Die zorgen kunt u gelukkig uit handen geven 
aan Nationale-Nederlanden. Dat werkt goed én 
gemakkelijk. 

10 Gemak door aanvullende modules
Een snelle terugkeer naar de werkplek: dat is het doel. 

Nationale-Nederlanden biedt ondersteuning op maat. Er is 

één loket waar u voor alle ondersteuning terecht kunt: 

ziekmeldingen, arbodienstverlening, re-integratie en  

het verhalen van schade op aansprakelijke derden. En de 

kosten van deze ondersteuning zijn veelal voor rekening van 

Nationale- Nederlanden. 

Aanpak van verzuim 
goed geregeld 
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Module MeldVerzuim
Gemak dient de werkgever. Via een website geeft u ziek- en 

hersteldmeldingen door. Met één druk op de knop zet u het 

verplichte verzuimbegeleidingsproces bij de aangesloten 

arbodienst in gang. Ook de schadeaangifte is direct geregeld. 

Door uw aansluiting op MeldVerzuim ontvangt u bij ziekte 

van uw werknemer maandelijks een schade-uitkering. De 

dienst MeldVerzuim is gratis voor relaties met een Ziekengeld 

Daggeld verzekering.

Module Verzuim Management
Een team van deskundigen binnen re-integratiebedrijf 

Keerpunt staat klaar om u te ondersteunen bij de aanpak van 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De dienstverlening 

van Keerpunt zelf is kosteloos voor verzekerden met een 

ziekengeldverzekering bij Nationale-Nederlanden. Zo biedt 

Keerpunt advies en ondersteuning bij het opstellen én 

uitvoeren van het Plan van Aanpak en helpt bij het zoeken 

naar passend werk bij een andere werkgever. Ook kan 

Keerpunt de rol van de verplichte case-manager op zich 

nemen en werken aan versnelde terugkeer in het arbeidspro-

ces. Keerpunt schakelt daarnaast professionele dienstverle-

ners in. Denk aan psychologische hulp, preventieve en 

behandelprogramma’s bij rugklachten, conflictbemiddeling, 

Gemak door aanvullende modules 

• Uitgebreid pakket verzuimondersteuning 

• Gemakkelijk en snel ziekte en herstel melden  

• Keuze uit verschillende arbodiensten en Hudson 

• Verhaalsrechtsbijstand gratis meeverzekerd

 

Als een medewerker zich ziek meldt, moet u als werk- 
gever aan de slag. Bij Nationale-Nederlanden gaat dat 
allemaal heel eenvoudig via de aanvullende modules, 
die u veelal zonder meerprijs kunt afsluiten. De modules 
houden uw administratieve lasten laag en stellen u in 
staat de kosten van verzuim te beperken.

arbeidsdeskundig onderzoek en loopbaantrajecten. Keerpunt 

stelt daarvoor een financieringsvoorstel op. Dit verschaft u 

inzicht in de kosten van de dienstverleners, de financiële 

bijdrage van Nationale-Nederlanden en de subsidies waar-

voor u in aanmerking komt. 

Module Verhaalsrechtsbijstand
Als een van uw werknemers betrokken is bij een ongeval 

waarvoor een derde aansprakelijk is, dan verhaalt Nationale-

Nederlanden de ziekteverzuimkosten op deze derde. Het 

nettoloon dat zodoende verhaald wordt, wordt in mindering 

gebracht op de verstrekte uitkering. Zo blijven uw ziektever-

zuimkosten en daarmee de premie voor uw verzekering zo 

laag mogelijk. De Ziekengeld Daggeld verzekering en een 

WGA Eigen Beheer Daggeld verzekering worden aangevuld 

met deze dekking.

Module Arbo en Re-integratie
Uw ziekengeldverzekering combineren met arbodienstverle-

ning kan met deze module. Werkgevers en werknemers 

kunnen rekenen op begeleiding en advies door een arbodienst. 

Bij dreigend langdurig verzuim zorgt de bedrijfsarts ervoor dat 

uiterlijk in de zesde ziekteweek een probleemanalyse gereed 

is, waarna Keerpunt de uitvoering van het plan van aanpak op 

zich neemt.  
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U heeft de keuze uit diverse arbodiensten die Nationale-

Nederlanden heeft geselecteerd. Dit zijn ArboDuo, ArboNed en 

Maetis. Elke arbodienst biedt verschillende arbopakketten aan 

tegen een gereduceerd tarief. 

Maar u kunt binnen deze module ook ervoor kiezen verzuim-

begeleiding bij een verzuimbedrijf te beleggen in plaats van bij 

een arbodienst. In dat geval biedt Nationale-Nederlanden u 

de mogelijkheid om uw ziekengeldverzekering te combineren 

met de dienstverlening van Hudson. Met Hudson zijn twee 

aantrekkelijke pakketten voor relaties van Nationale-

Nederlanden afgesproken, die gericht zijn op het in een zeer 

vroeg stadium aanpakken van werkgerelateerde problemen. 

U houdt steeds vinger aan de pols doordat u het begeleidings-

traject digitaal kunt volgen. Met Hudson krijgt u een andere 

aanpak van verzuim, terwijl u toch voldoet aan wettelijke 

verplichtingen die u op dit vlak door de overheid zijn opgelegd.

Module Werkhervattingscompensatie 
Als u personeel met een laag arbeidsongeschiktheidspercen-

tage – minder dan 35 procent – aan het werk houdt, maakt u 

daarvoor kosten. Met de module Werkhervattingscompensa-

tie ontvangt u in het derde ziektejaar 25 procent van het 

verzekerde loon van de werknemer. Deze verzekering 

ontvangt u als aanvulling op uw ziekengeldverzekering.

Collectieve Ongevallenverzekering

Een werknemer die een ongeval heeft gehad, krijgt veel te verwerken. 

Vaak wordt hij ook nog geconfronteerd met een drastische achter-

uitgang van het inkomen. De collectieve ongevallenverzekering van 

Nationale-Nederlanden biedt financiële ondersteuning na een ongeval. 

Vraag ernaar bij uw verzekeringsadviseur.

Module Arbo en Re-integratie

Bij het afsluiten van de module Arbo en Re-integratie kiest u uit drie 

verschillende arbodiensten of u kiest voor Hudson, ieder met specifieke 

kenmerken. Allemaal zijn zij landelijk werkzaam.

• ArboDuo is volledig ingericht op het mkb. Zie ook www.arboduo.nl.

• ArboNed is thuis in vele sectoren en richt zich niet alleen op  

 verzuimende werknemers, maar op uw totale personeelsbestand.  

 Zie ook www.arboned.nl.

• Maetis arbo heeft als doelstelling het bewerkstelligen van een   

 aantoonbare verlaging van risico’s en kosten voor werkgevers.  

 Zie ook www.maetis.nl.

• Hudson  richt zich op de kortste weg naar werk. Per ziektegeval  

 wordt maatwerk geleverd. Zie ook www.hudson.com
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Deze brochure is algemeen van aard en geeft een beknopt overzicht van een aantal producten.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Voor een op uw situatie  

afgestemd advies kunt u zich wenden tot uw verzekeringsadviseur. Aan de tekst van deze  

brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Nationale-Nederlanden. Wat er ook gebeurt

Nationale-Nederlanden
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