VvAA Gezond
in Praktijk Pakket
Verzuim komt in iedere praktijk in meer of mindere mate
voor. Dit brengt wettelijke verplichtingen en financiële risico’s
met zich mee. U bent namelijk verantwoordelijk voor de
loondoorbetaling van (langdurig) zieke werknemers.

Speciaal voor u als werkgever in de zorg heeft VvAA het Gezond in
Praktijk Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor u alle belangrijke
(collectieve) inkomensverzekeringen, plus aanvullende diensten waardoor
u grip houdt op de inzetbaarheid van uw personeel. Dat zijn de
belangrijkste pluspunten van het Gezond in Praktijk Pakket. Met deze
oplossing bieden wij u optimale financiële zekerheid en ondersteuning
bij ziekteverzuim of, als het langer duurt, bij arbeidsongeschiktheid.

Ruime pakketkeuze én aanvullende diensten
Modules VvAA Gezond in Praktijk Pakket
ll

Module Verzuim

Snel en eenvoudig offerte aanvragen en
verzekering sluiten

- Ziekteverzuimverzekering Conventioneel

ll

U krijgt advies op maat.

- Arbodienstverlening (aanvullende dienst)

ll

Begeleiding bij het oversluiten van uw huidige inkomensverzekeringen

- Online verzuimregistratie (gratis aanvullende dienst)
- De VvAA Verzuimexpert (gratis aanvullende dienst)

naar het VvAA Gezond in Praktijk Pakket.
ll

Hebt u een groot of klein bedrijf, complexe en eenvoudige vraagstukken?
U kunt ons altijd bellen voor een maatwerkofferte.

ll

Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid

ll

Module WGA Eigen Risicodragerverzekering

ll

Module WIA Excedentverzekering tot maximum SV-loon

Gratis online verzuimregistratie

ll

Module WIA Excedentverzekering boven maximum SV-loon

Voor de verzuimregistratie kunt u gebruikmaken van Verzuimdesk.nl.

ll

Module WIA Bodemverzekering

Verzuim wordt met één handeling door u ingevoerd, direct verwerkt in onze

ll

Module Collectieve Ongevallenverzekering

administratie en automatisch doorgegeven aan de bij ons aangesloten
arbodienst. U hebt volledig inzicht in uw gegevens, voortgang van de

Extra:

begeleiding en de uitkeringsoverzichten via de verzuimregistratie.

Grip & regie bij re-integratieondersteuning door Be Suitable

“Ik ben de spin in het web op het
gebied van vraagstukken over
verzuim. Ik vind het leuk om u te
ontzorgen en ik neem u graag bij
de hand. Voor mij is het een mooie
uitdaging om complexe materie
duidelijk uit te leggen.”

Dennis Koper
VvAA verzuimadviseur

VvAA Verzuimexpert:
uw sparringpartner
Gratis advies en begeleiding van onze verzuimexpert
De VvAA Verzuimexpert behartigt úw belangen als werkgever. U kunt rekenen
op proactieve ondersteuning bij het voorkomen en beheersen van verzuim.
Als een van uw medewerkers langdurig ziek wordt, loopt u enorme financiële
risico’s. In zo’n situatie wilt u de continuïteit van uw praktijk borgen, zonder te
verdwalen in het doolhof van wet- en regelgeving rondom verzuim. VvAA is
daarbij uw gids en beschikbaar voor al uw verzuimvragen.

“Ik word blij van heldere communicatie en
samen sparren over oplossingen voor verzuim
problematiek. Het geeft mij voldoening om met
alle partijen te praten en de neuzen dezelfde
kant op te krijgen. Onduidelijke zaken uitzoeken
en rechtzetten. En om samen verzuim terug te
dringen door de juiste acties.”

Arianne Theesing
VvAA Verzuimexpert

De voordelen van het VvAA Gezond in Praktijk Pakket:
 Afgestemd op uw beroepsgroep en cao waar nodig
 Keuzevrijheid: modulaire opbouw
 Gemak: één loket en online verzuimregistratie
 Overzicht: één polis, één nota
 Persoonlijk advies en begeleiding van de VvAA Verzuimexpert

De pluspunten

 Grip & regie bij re-integratieondersteuning door Be Suitable

 De belangrijkste inkomensverzekeringen

in één pakket

 Vooruitstrevende arbodienstverlening door Richting
 Advies en tips om verzuim te voorkomen

 Afgestemd op uw beroepsgroep
 Modulaire opbouw en keuzevrijheid

Pakketkorting tot 10%
Sluit u een verzuimverzekering af in combinatie met andere verzekeringen
uit het Gezond in Praktijk Pakket, dan krijgt u een pakketkorting die kan
oplopen tot 10%.
ll

Module Verzuim + 1 andere module = 5% pakketkorting

ll

Module Verzuim + 2 andere modules = 7,5% pakketkorting

ll

Module Verzuim + 3 andere modules = 10% pakketkorting

 Pakketkorting tot 10%
 Een vaste sparringpartner
 Inzicht in trends met betrekking tot verzuim
 Actieve ondersteuning

Grip & regie bij re-integratieondersteuning
door Be Suitable
Be Suitable is de expert op het gebied van sociale zekerheid. Het team bestaat uit specialisten
die u als werkgever begeleiden tijdens het Poortwachter- en WIA-traject. Be Suitable streeft
naar een actief en passend re-integratietraject met het oog op kostenbeheersing. Voor meer
informatie kijkt u op www.besuitable.nl.

“Ik zie het als mijn uitdaging om de focus te houden op de
belangen van u als werkgever en het toekomstperspectief
van werknemers bij verzuim en arbeidsongeschiktheid.
De sociale zekerheid is sterk aan het veranderen door een
terugtrekkende overheid, met als gevolg toenemende risico’s
voor u als werkgever. Ik wil graag samen met u deze risico’s
positief beïnvloeden en daarmee bijdragen aan de
continuïteit van uw onderneming.”

Marc Houtman
Be Suitable



Bel onze verzuimexperts op 030 247 4910
Lees meer informatie op vvaa.nl/verzuim

Arbodienstverlening door
Richting: beoordelen, begeleiden
én behandelen
VvAA biedt u samen met Richting arbeidsgerelateerde zorg. Elke arbodienst
beoordeelt en begeleidt. De dienstverlening van Richting voegt daar een
3e component aan toe: behandelen. Vanuit sport- en gezondheidscentra

Andere VvAA producten en diensten
voor u als werkgever
 Salaris- en personeelsadministratie
(inclusief pensioen- en ziekteverzuimadministratie)

verspreid over het hele land worden medewerkers begeleid door hun

 P&O-advies

arboarts, én waar nodig behandeld door de fysiotherapeut, psycholoog of

 Performance4Care

diëtist. En dat allemaal op dezelfde locatie. Richting belooft een daling van
20% van de gemiddelde verzuimduur.

 Screening4Care

“Bij Richting staat ‘team VvAA’ voor u klaar. Ieder mens en ieder
verzuim is anders. Vanaf het 1e moment adviseren, onder
steunen en helpen wij u door te kijken naar mogelijkheden in
plaats van beperkingen tijdens het verzuim. Ons doel is uw
medewerker snel en duurzaam weer terug aan het werk te
krijgen. Waar nodig zetten wij vroegtijdig interventies in om het
herstel te bespoedigen. Gedrag is een belangrijk component
bij het voorkomen van verzuim. In de praktijk blijkt dat lang niet
iedere werkgever de tijd en kennis heeft om een passend
verzuimbeleid op te stellen of in staat is gedragsverandering te
realiseren. Voor deze vraagstukken staan wij vanzelfsprekend
voor u klaar. Wij helpen u graag!”

Annemiek Krisman, Elisabeth Voortman,
Gabrielle Roosegaarde, Floor Smid
Team Richting

Meer weten?

Wilt u weten wat het beste bij u past? Onze adviseurs helpen u graag verder.
Maak een afspraak via 030 247 49 10 of mail verzuimadvies@vvaa.nl.
Neem ook eens een kijkje op vvaa.nl/verzuim
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