Present
complete ondersteuning bij
verzuim en re-integratie

| informatie voor
de ondernemer |

Present:
gezond ondernemen met meer rendement

| een flexibel pakket voor meer grip op ziekteverzuim |
Ondernemingen gericht op continuïteit kiezen voor een goede collectieve
zorgverzekering en inkomensverzekering van Avéro Achmea. Nog
meercontinuïteit bereikt u door de zorgverzekering en het ziekteverzuimbeleid
op elkaar af te stemmen. Hiervoor ontwikkelden wij de totale oplossing
Present, met diensten variërend van bedrijfstrainingen tot verzuimscans en
van dieetadvies tot thuishulp – en nog veel meer.

Ziek zijn is voor niemand leuk. Niet voor medewerkers en ook niet voor u. Denk aan verlies van productiviteit
of, erger nog: van orders. Ook de kosten kunnen flink oplopen bij langdurig verzuim en helemaal bij
arbeidsongeschiktheid. Daarom geldt ook nu: voorkomen is beter dan genezen. Trouwens, door nieuwe
wetgeving krijgt u steeds meer verantwoordelijkheden op dit gebied. Tegelijk krijgt u met het nieuwe
zorgstelsel en de liberalisering van de arbomarkt meer kansen om initiatieven te ontplooien. Om u daarbij te
ondersteunen, ontwikkelden wij de oplossing Present.
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| Present: zorgeloze begeleiding en
bestrijding van ziekteverzuim |
Als werkgever wilt u zelf de regie voeren over alles wat te maken heeft met ziektekosten, dienstverlening en
verzuim. Door de nieuwe wet- en regelgeving, en de hierdoor toegenomen complexiteit, wilt u echter ook een
totale oplossing, die u alle zorgen uit handen neemt. Dat is precies wat Present u biedt: een compleet pakket
aan maatregelen en diensten om meer grip op verzuim te krijgen.

professionele ondersteuning
Als u kiest voor Present, staat u nooit alleen. Wij hebben voor u een Present Desk ingericht, waar u
alle professionele ondersteuning krijgt die u nodig hebt. Hier kunt u terecht met al uw vragen over
verzuim en verzuimbegeleiding. Als u een medewerker hier ziek meldt, regelen wij alle contacten met
zorgaanbieders en doen wij alles om uw medewerker snel weer op de been en aan het werk te krijgen

| aan u de keus |
Present kunt u naadloos laten aansluiten op uw collectieve zorg- en inkomensverzekering en op uw
individuele behoeften. Daarom bieden wij u de keuze uit diverse elkaar aanvullende pakketten.

Present Basis
Hierin vindt u al een flink aantal diensten en vergoedingen die vooral betrekking hebben op preventie en reintegratie.

Present Extra
In deze uitbreiding zijn extra vergoedingen opgenomen die ervoor zorgen dat uw werknemer weer aan het
werk kan of aan het werk kan blijven.



Present

de voordelen
op een rij
| gegarandeerd van snelle en goede zorg |
Present werkt samen met partijen zowel binnen als buiten Achmea, zodat wij snel de beste zorg kunnen
bemiddelen. Ook als u elders een collectieve zorgverzekering heeft.

Met Present besteedt u structureel aandacht aan de gezondheid van uw medewerkers. Hoe gezonder ze blijven
en hoe sneller ze beter worden, hoe beter het voor hen is. Ze zitten lekker in hun vel en gaan met plezier naar
hun werk.

U stelt zelf uw pakket samen
Present kunt u afstemmen op uw collectieve contract en individuele eisen. Daarom kunt u kiezen uit
diverse complementaire pakketten.

Present zorgt voor een betere afstemming tussen uw zorg- en inkomensverzekeraar en
arbodienstverlener. U voorkomt namelijk dubbel werk, want met één telefoontje regelen wij alles voor
u. Makkelijk toch? Bovendien levert het een kostenbesparing op omdat u geen dubbele premie betaalt
voor dezelfde dienstverlening.

U bespaart flink op verzuimkosten
Met minder zieke werknemers en werknemers die sneller hun werk hervatten, hebt u aanzienlijk lagere
verzuimkosten.
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| financieel voordeel met
vergoedingen, kortingen en subsidies |
U ontvangt niet alleen vergoedingen voor diverse diensten en kortingen, maar wij letten ook op
eventuele subsidies die in veel branches gelden. Wij zien geen besparing over het hoofd!

| Present Desk |
De Present Desk levert professionele ondersteuning en regelt alle contacten met zorgaanbieders,
plus alle overige begeleiding. Ook kunnen wij vanuit de Present Desk voor u zoeken naar
financieringsmogelijkheden en ervoor zorgen dat u uiteindelijk één factuur krijgt. Wel zo overzichtelijk!

| heldere managementinformatie |
Ieder jaar ontvangt u een overzicht waarop wij precies vermelden welke diensten we voor u hebben
ingezet, welke kortingen en subsidies u daarvoor heeft ontvangen en de besparingen op verzuim die u
dat heeft opgeleverd.

| ondersteuning door accountmanager |
Kiest u voor Present, dan kunt u samen met een gespecialiseerde accountmanager bepalen van welke
diensten u het meeste baat verwacht. Een Quick Scan kan eraan voorafgaan, om te kijken hoe uw
bedrijf ervoor staat op het gebied van verzuim en re-integratie. Ook helpen wij u bij het informeren van
uw werknemers.

“Als ondernemer denk je in termen van continuïteit. Daarom vind ik het
kortzichtig om te beknibbelen op de allesbepalende factor daarin: je mensen. Daarin moet je juist investeren! Dat verdien je namelijk dubbel en
dwars terug, vooral als je beseft hoeveel kosten gepaard kunnen gaan met
het verzuim dat je nu juist voorkomt of beperkt. Daar komt bij dat de men-



sen lekkerder in hun vel zitten en met meer plezier werken, waardoor ze
vanzelf beter presteren. Dat alles laat ik met een gerust hart aan Present
Present

over. Maar ik houd wel de touwtjes strak in handen!”

uw werknemers
worden er
beter van
Met Present biedt u uw medewerkers alle ondersteuning voor een vroegtijdige en adequate werkhervatting.
Voor hen wordt het risico van arbeidsongeschiktheid en loonderving kleiner: wel zo’n prettig idee. We kunnen
uw medewerkers op allerlei manieren ondersteunen bij het goed uitoefenen van hun werk, zoals met
bedrijfsfysiotherapie in uw organisatie of een preventieve rugtraining. En als uw medewerker toch ziek wordt,
doen we er alles aan om hem zo snel mogelijk terug te laten keren op het werk. We zorgen ervoor dat de
medewerker binnen de kortste keren terechtkan voor een consult of behandeling. Ook bieden we ondersteuning
bij calamiteiten in privésituaties, zoals het inzetten van thuiszorg als er iets met de partner gebeurt. Een ander
voorbeeld is onze cursus rouwverwerking. Ook de jaarlijkse griepprik is opgenomen in Present.

| meer weten? |
In deze brochure willen wij u vooral laten kennismaken met de voordelen die Present kan bieden
aan ondernemers zoals u. Als u van de afzonderlijke componenten – zoals de exacte invulling van
de aanvullende pakketten – de details wilt weten, dan vindt u uitgebreide informatie op onze site
www.averoachmea.nl.
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| Avéro Achmea: specialist in
zakelijke zekerheid |
Avéro Achmea is een specialist in verzekeringen en biedt professionele financiële en ondersteunende diensten
voor ondernemers. Zo hebben wij niet alleen geavanceerde pakketten ontwikkeld voor zorg en inkomen, maar
ook voor uw pensioen en dat van uw medewerkers, schaderisico’s in een onderneming, maar bijvoorbeeld ook
voor het beheer van wagenparken en gebouwen en voor de glastuinbouw en landbouw.

| raadpleeg uw adviseur |
Avéro Achmea werkt nauw samen met onafhankelijke adviseurs in verzekeringen en bancaire diensten.
Uw adviseur is in staat een objectief en deskundig advies uit te brengen. Hij is immers bekend met uw
organisatie en stemt zijn advies daarop af. Uw adviseur en Avéro Achmea spreken beiden de taal van
de ondernemer. Samen met uw adviseur kunt u een efficiënte totaalaanpak ontwikkelen, waarin uw
financiële wensen zorgvuldig zijn afgestemd op uw verzekeringsbehoeften.

Avéro Achmea maakt onderdeel uit van Achmea, waardoor onze toch al solide basis nog breder is. Dit
is van grote betekenis voor de voortdurende ontwikkeling van zakelijke oplossingen, die in de eerste
plaats continuïteit en zekerheid moeten bieden aan ondernemingen. Achmea telt vele bekende
werkmaatschappijen en is met meer dan 20.000 medewerkers een van de grootste financiële
dienstverleners in Nederland. Daarmee kunnen wij terugvallen op grote bronnen aan kennis, ervaring,
slagkracht, creativiteit en faciliteiten die binnen Achmea aanwezig zijn. U en uw adviseur profiteren
hier rechtstreeks van mee.
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| ter verantwoording |
Privacy
Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen de Achmea
Groep voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor
statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij
gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie
www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het van toepassing zijnde privacyreglement. Wij kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om u te
informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Avéro Achmea,
Postbus 572 12, 1040 BC Amsterdam.
Toepasselijk recht en klachtenbehandeling
Op de verzekeringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk
van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo'n geval eerst contact op met uw adviseur of
contactpersoon. Wilt u toch een klacht indienen dan kan dit per e-mail via onze website www.averoachmea.nl (klacht doorgeven) of schriftelijk
naar Avéro Achmea, t.a.v. Klachtenbureau, Postbus 909, 8901 BS Leeuwarden. Als wij er naar uw mening niet in slagen om het probleem tot
uw tevredenheid op te lossen, kunt u, indien u een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zich
wenden tot: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 25 09 AG Den Haag, telefoon 0900-fklacht ofwel 09003552248 ( € 0,10 per minuut ), www.kifid.nl.

3442-07-11

Over Avéro Achmea
Avéro Achmea is een aanbieder van verzekeringsproducten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke bemiddelaars en adviseurs.
Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn. Achmea Schadeverzekeringen N.V. staat bij
de AFM ingeschreven onder nummer 12000606. Het kantoor van Avéro Achmea vindt u aan de Gatwickstraat 1 in Amsterdam, Nederland.

www.averoachmea.nl

