
     “Beperk  de schade  
       bij verzuim & arbeidsongechiktheid”  

 

Zowel voor de werkgever als de werknemer 

 

 

 

 

 

Attractief personeelsprogramma van; 

In samenwerking met:  



Bestaat uit de volgende diensten: 
 
 
3. Verzuimverzekering 
  - Rechtsbijstand 
  - Werkgeverslasten 
 
4. Servicemodule Arbo Zorg 
 
5. Re-integratiemodule 
 
6. WGA gat uitgebreidverzekering 
 
7. Collectieve ongevallenverzekering 
 
8. Contractmanager 
 
 
Met het personeelsprogramma beperkt u uw eigen schade én die van uw werk-
nemers.  

     Het attractieve personeelsprogramma  



Adres bedrijf 1 

Adresregel 2 

Adresregel 3 

Adresregel 4 

Telefoon: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: iemand@microsoft.com 

EQ Financiele diensten 

• Het arrangement voorziet in een adequate verzuimoplossing voor 
uw werknemers, waarmee u (weer) volledig aan de CAO-normen 
kunt voldoen 
 

• De hierbij behorende premies zijn uitermate scherp omdat deze zijn 
vastgesteld op basis van het totaal van alle Nardus leden. 
 

• Uw loondoorbetalingverplichting in het 1e jaar ziekte word voor 

100% gedekt en het 2e jaar voor 70% 

• De mogelijkheid om maximaal 20% werkgeverslasten mee te         

verzekeren 

• Bonus-malusregeling met mogelijkheid van premiekorting 

• Bijdrage in de re-integratiekosten, afhankelijk van gekozen dekking  

• Slechts één keer per jaar de totale loonsom en het gemiddeld aantal 

werknemers doorgeven 

• Administratief gemak: doorgeven van meldingen en wijzigingen via 

contractmanager. 

• Keuze van een eigen risico van 2, of 6 weken 

• Uw schade-uitkering ontvangt u maandelijks achteraf 

• DAS Rechtsbijstand ondersteuning tegen een vaste lage premie 

-Professionele ondersteuning door ASR Verzuimmanagement: 

-Wachtlijst- en conflictbemiddeling door ASR Verzekeringen 

-Advisering ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid 

• Intensieve professionele begeleiding van zieke werknemer 

• Verzuim als gevolg van arbeidsconflicten wordt vergoed! 

     Verzuimverzekering 

De voordelen voor u als werkgever: 



     ASR Servicemodule Arbo Zorg  

Met de Servicemodule Arbo Zorg profiteert u van de volgende diensten: 
•  Ziek- en herstelmelding via één loket 
•  Poortwachtergarantie. voor alle deelnemende werknemers 
•  Spreekuur in week 3 en 6. Daarna gemiddeld om de 6 weken. 
•  ASR Verzekeringen betaalt mee aan een spoedoproep of vervroegde oproep vóór 
 de 3e week bij de arbodienst (in overleg). 
•  Opstellen van de probleemanalyse in week 6. 
•  Melding bij het UWV (week 42). 
•  Dossiervorming ten behoeve van de WIA-aanvraag. 
•  Mogelijkheid voor een preventief spreekuur voor werknemers. 
•  Advies en ondersteuning bij het opstellen van het plan van aanpak, een  
 wettelijke verplichting uit de Wet Verbetering Poortwachter. 
•  Vergoeding van kosten van interventies (in overleg). 
•  Inzet van case management (in overleg). 
•  Mediation en bemiddeling naar ander werk (indien nodig). 
•  U profiteert van de gunstige prijs van € 82,50 per medewerker. 
 
 
 
 

ASR Servicemodule Arbo Zorg maakt het u als werkgever graag makkelijk.  De 
Servicemodule Arbo Zorg voorziet in optimale ondersteuning zodat u kunt voldoen 
aan uw verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. U hebt één 
aanspreekpunt voor uw Verzuimverzekering en arbodienstverlening, én u maakt 
kosteloos gebruik van de adviesdesk Verzuimmanagement. 



     De ASR Re-integratiemodule  

De ASR Re-integratiemodule neemt u de zorg uit handen voor werknemers die minder dan 
35% arbeidsongeschikt (dreigen te) worden. Samen met onze partner Randstad HR           
Solutions verlichten we uw werkgeverslasten. De Re-integratiemodule is een uitbreiding 
op uw bestaande ASR Conventionele Verzuimverzekering. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw voordelen:  

• Intensief re-integratietraject door onze partner Randstad HR Solutions. 

• Al vanaf zes maanden ziekte begeleiding naar nieuw werk buiten de organisatie. 

• Na twee jaar ziekte, waarin een re-integratietraject heeft plaatsgevonden, een aanbod 
voor een arbeidscontract van Randstad HR Solutions voor maximaal twee jaar. 

• U biedt uw werknemers goede zorg en een vangnet na twee jaar.  



     WGA Gat verzekering uitgebreid 

WGA Gatverzekering uitgebreid 
 
Deze verzekering voldoet aan de verplichting vanuit de CAO (artikel 19). 
 
Met de WGA Gatverzekering uitgebreid beperkt u de inkomensachteruitgang van uw 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer.   De WGA Gatverzekering uitgebreid vult het 
inkomen van deze werknemers aan tot minimaal 70% van hun oude (gemaximeerde) loon. 
Daar komt 5% bij op het moment dat zij minimaal 50% verdienen van hetgeen zij nog 
zouden kunnen verdienen. Deze financiële beloning gaat al in tijdens de periode dat deze 
uw werknemers de loongerelateerde WGA-uitkering van de overheid ontvangen. 
 
Voordelen van de ASR WGA Gatverzekering uitgebreid 
 
• Zekerheid van minimaal 70% van het laatstverdiende gemaximeerde loon  
• Extra financiële beloning bij inkomen uit werk (5% extra) direct bij loongerelateerde        
    periode 
• Lage premie ad 0,40% 
• Intensieve professionele begeleiding zieke werknemers door ASR                                                                
    Verzuimmanagement 
• Advisering ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid door ASR Verzuimmanagement 
• Behoud van koopkracht door jaarlijkse verhoging van de uitkering met de                                                       
    WIA-loonindex 
• Personeelsmutaties: slechts eenmaal aan het eind van het jaar doorgeven aan ASR                 
     Verzekeringen 
• Premievrijstelling laatste 2 jaar van verzekering  



     Collectieve ongevallenverzekering 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook binnen uw bedrijf. Met de Collectieve 
Ongevallenverzekering zorgt u voor een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit of 
overlijden van uw werknemer na een ernstig ongeval. Als één van uw medewerkers door 
een ongeluk tijdens het werk of in zijn vrije tijd blijvend invalide wordt of, nog erger, 
overlijdt, kunt u een beroep doen op deze Collectieve ongevallenverzekering. 

 
 
 
Wie zijn verzekerd en waarvoor? 
 
De werknemers 
Bij overlijden  een uitkering van eenmaal het jaarloon. 
Bij blijvende invaliditeit tweemaal het jaarloon maal het vastgestelde percentage van die 
invaliditeit.  
 
Directie leden (onbezoldigd) 
Bij overlijden  een uitkering van € 10.000,00.  
Bij blijvende invaliditeit € 20.000,00  maal het vastgestelde percentage van die 
invaliditeit.  
De uitkering komt ten goede aan de verzekerde, zijn nabestaanden of aan u als 
werkgever; de keuze is aan u. Voor u als werkgever kunnen (deels) de financiële 
gevolgen worden opgevangen. Zoals de kosten die u moet maken voor vervanging van de 
arbeidsongeschikte werknemer.  
 
Uw voordelen  
-  Alle werknemers automatisch verzekerd (wereldwijd 24 uur per dag dekking) 
-  U bepaalt wie de begunstigde is 
-  Deze dekking zorgt er tevens voor dat u (ruimschoots) aan uw CAO verplichting 
 kunt voldoen (artikel 17).  
 



Contractmanager:  
Snel, foutloos, inzichtelijk en voor u als werkgever geen extra kosten.  
Met Contractmanager van ASR Verzekeringen bespaart u veel moeite en 
administratieve rompslomp. Via digitaal contractbeheer is het bijzonder 
eenvoudig om uw ziek- en herstelmelding snel en foutloos door te geven.   
U kunt uw collectieve contracten beheren. Contractmanager is 
gebruiksvriendelijk en is onderdeel van de door u afgesloten 
verzekeringen. 
 
Hier vindt u alle voordelen van Contractmanager op een rij: 
 
• eenvoudig doorgeven van ziek- en herstelmeldingen 
 
• in één keer uploaden van grote bestanden met ziek- en      
      herstelmeldingen 
 
• overzichten generen van zieke en herstelde medewerkers 
 
• geen deelnemerslijsten meer – deelnemers kunnen eenvoudig via  
       Contractmanager  worden doorgegeven 
 
• snelle uitkering doordat mutaties direct worden verwerkt 
 
• binnen slechts één maand de naverrekenings gegevens verwerkt 
 
• direct en up-to-date inzicht in contractgegevens 

 

     Contractmanager: Gemakkelijk inzien en wijzigen 


