Zorg & Verzuim

Dé oplossing voor
ziekteverzuim en re-integratie

Inkomenspakket Zorg en Verzuim;
meer gemak tegen minder kosten
U staat er liever niet bij stil, maar uw medewerker kan arbeidsongeschikt
raken. In dat geval is het belangrijk dat u uw zaken goed geregeld heeft. Met
het Inkomenspakket Zorg en Verzuim worden de krachten van volmachtbedrijf
Nieuwstaete Assuradeuren en Abeos Agri Diensten gebundeld. De regelingen
binnen het Inkomenspakket sluiten bovendien naadloos aan bij uw caoverplichtingen.
Verzuimverzekering tegen scherpe premie
Als werkgever bent u twee jaar lang verplicht het loon van uw zieke medewerker door te betalen. Dit betekent een fors financieel risico voor uw bedrijf.
Binnen het Inkomenspakket Zorg en Verzuim bieden wij u een uitstekende oplossing voor het verzekeren van dit risico. Afhankelijk van uw cao bieden wij
een maatwerkoplossing tegen een scherpe premie.
Pluspakket: bescherming financiële risico’s medewerker
Het Pluspakket biedt uw medewerkers een uitstekende financiële bescherming
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het Pluspakket gaat zelfs verder dan de
uitgebreide cao-verplichtingen. Naast een inkomensaanvulling tijdens de eerste twee ziektejaren, een uitgebreide WGA-Hiaatverzekering en een extra WIAAanvullingsverzekering, wordt ook in geval van een WIA-35min status een uitkering verstrekt. Hiermee biedt u een meer dan uitstekend pakket aan secundaire
arbeidsvoorwaarden aan uw medewerkers.
Arbodienstverlening; goed geregeld
Casemanagement, Wet Verbetering Poortwachter, 1e en 2e spoor re-integratie,
arbeidsdeskundig onderzoek. Kunt u het nog volgen? Het Inkomenspakket Zorg
en Verzuim biedt u via één loket een complete aanpak. De arbodienst begeleidt
uw zieke medewerker pro-actief vanaf de eerste dag van het verzuim zo nodig
tot aan de WIA-keuring. Uw vaste casemanager houdt u tijdens dit hele proces
op de hoogte en instrueert u en uw medewerker tijdig over de te ondernemen
stappen.
Vervangende arbeidskrachten:
Tijdens een zieke medewerker gaat het werk gewoon door. Dan wilt u zo snel mogelijk kunnen schakelen naar een vervangende arbeidskracht. Met Abeos Agri
Diensten heeft u een grote personeelsvoorziener in de agrarische sector achter
de hand. Vervolgens kunt u desgewenst uw arbeidsvraag met de flexconsultant in
uw regio bespreken. Deze zal zijn of haar uiterste best doen om uw hulpaanvraag
in te vullen.
Abeos Agri Diensten is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 199 21 11

Abeos Zorg en Zekerheid
Abeos Zorg en Zekerheid ontzorgt werkgevers met betrekking tot arbo en verzuim. Met het Inkomenspakket Zorg en
Verzuim wordt een totaaloplossing geboden inclusief verzuimverzekering, arbodienstverlening en een Pluspakket,
aangevuld met dienstverlening rond preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.
Binnen Zorg & Verzuim bieden wij tevens de MKB Verzuimontzorgverzekering aan. Deze is specifiek bedoeld voor
het kleinere MKB en is in het leven geroepen door de overheid in samenwerking met verzekeraars. Een combinatie
van een verzuimverzekering en een complete arbodienstverlening die u maximaal ontzorgt. Uw loondoorbetaling
bij ziekte is verzekerd en re-integratiekosten worden volledig vergoed. De premie voor de verzuimverzekering is
bovendien minder afhankelijk van het verzuim in uw eigen organisatie en daardoor stabieler.
Daarnaast heeft Abeos Zorg en Zekerheid de Agro-AOV ontwikkeld. Een arbeidsongeschiktheidverzekering voor én
door ondernemers die naadloos aansluit bij de dagelijkse praktijk in de agrarische sector.
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