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De Nevedi Verzuimaanpak

Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief
Als Nevedi-lid hoopt u natuurlijk dat u zich niet of nauwelijks hoeft bezig te houden met ziekte of arbeids
ongeschiktheid van uw medewerkers. Maar wanneer er toch sprake is van verzuim, kan een slagvaardige aanpak u
veel tijd en geld besparen. Daarom heeft Nevedi naar een oplossing gezocht. De keuze is gevallen op het complete
verzuimpakket van De Goudse, in samenwerking met arbodienst ArboNed. In deze folder leest u meer over het pakket,
de voordelen en de tarieven.

Een verzuimoplossing op maat
Wanneer een medewerker ziek wordt, komt er veel op u

– Het gemak van een speciaal online portaal voor o.a. zieken herstelmeldingen.

af. Bovendien bent u verplicht het salaris door te betalen.

– Preventie- en re-integratieondersteuning.

Duurt het verzuim wat langer, dan gelden er daarnaast allerlei

– Gegarandeerd preventiebudget € 500,- en

wettelijke eisen voor de verzuimbegeleiding en re-integratie.

reïntegratiebudget tot € 4.000,- per zieke medewerker;

Veel liever concentreert u zich natuurlijk op uw bedrijf. Daarom

combineert u onze verzuimoplossing met een WGA-

heeft Nevedi een verzuimoplossing op maat laten ontwikkelen

eigenrisicoverzekering of een collectieve WIA-verzekering?

voor Nevedi-leden: de Nevedi Verzuimaanpak. Hiermee bent u
verzekerd tegen de loondoorbetalingverplichting en heeft u de
ondersteuning van een arbodienst.

Dan wordt het preventie- en re-integratiebudget verdubbeld.
– Gunstige premie, afgestemd op uw branche. Sluit u twee
of meer verzekeringen, dan komt u in aanmerking voor
pakketkorting oplopend tot 10%.

Het pakket
De Nevedi Verzuimaanpak biedt u veel voordeel.

Binnen de Nevedi Verzuimaanpak zijn alle noodzakelijke

– Een verzuimverzekering die uw financiële verzuimrisico

verzuimoplossingen naadloos op elkaar afgestemd in één

afdekt en maandelijks uitkeert.
– Doelgerichte preventie, dus kostenbesparing door
minder verzuim.
– Rechtsbijstand bij conflicten met een medewerker.

geïntegreerd pakket. En met deze totaaloplossing voldoet
u aan al uw wettelijke verplichtingen, zonder onnodige
administratieve rompslomp. Bovendien bent u verzekerd van
de maximale inzetbaarheid van uw medewerkers.

– Arbo- en re-integratiedienstverlening door arbodienst
ArboNed.

Persoonlijke en proactieve arbodienstverlening

ziektedagen contact met u op. De consultant ziet erop toe dat

Voor deze oplossing werkt De Goudse samen met ArboNed.

de verplichte stappen van de Wet Verbetering Poortwachter

ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienst

worden gevolgd en zorgt samen met u dat de betrokken

verlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame

medewerker weer zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) aan

inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen

het werk gaat.

bedrijven en instellingen wordt verlaagd.

Gebruiksvriendelijk online portaal
Vaste verzuimconsultant

Ziek- en herstelmeldingen kunt u eenvoudig doorgeven

U heeft te maken met één vaste verzuimconsultant die u

via goudse.nl/arboned. Zo informeert u in één keer alle

ondersteunt bij alles wat nodig is om verzuim te voorkomen

betrokken partijen: de arbodienst (ArboNed) en de verzekeraar

en te beperken, zowel op uw verzoek als proactief. U kunt

(De Goudse).

bij uw verzuimconsultant terecht voor alle onderwerpen
die met verzuim samenhangen, zoals arbeidsconflicten

Heeft u een andere arbodienst?

of andere mogelijke verzuimoorzaken, de inzet van re-

Heeft u een andere arbodienst en wilt u deze behouden?

integratieactiviteiten, wachtlijstbemiddeling en vergoedingen.

Dan heeft u bij de polisaanvraag toestemming van De Goudse

In geval van een ziekmelding neemt uw consultant al na drie

nodig. Het preventie- en re-integratiebudget vervalt.

Meer weten of direct aanmelden?
Als u gebruik wilt maken van de Nevedi Verzuimaanpak, stuurt u dan het bijgaande aanvraagformulier van De Goudse samen met het
aanmeldingsformulier van ArboNed ingevuld en ondertekend naar uw verzekeringsadviseur toe. Heeft u geen adviseur? U vindt er
eenvoudig een via www.goudse.nl/vindeenadviseur.

WGA-gatverzekering Plus voor de Graanbe- en verwerkende industrie
Naast de verzuimoplossing biedt De Goudse ook een WGA-gatverzekering Plus voor de Graanbe- en verwerkende industrie.
Hiermee biedt u uw werknemers inkomenszekerheid bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Als u gebruik wilt maken van de WGAgatverzekering Plus voor de Graanbe- en verwerkende industrie, stuurt u dan het aanvraagformulier van De Goudse ingevuld en
ondertekend naar uw verzekeringsadviseur toe.

De arbodienstverlening van ArboNed

Arbo- en verzuimbegeleiding

Als lid van Nevedi profiteert u van de voordelen die ArboNed

De verzuimbegeleiding wordt vanaf de eerste verzuimdag

u biedt.

uitgevoerd.

– Uw vaste casemanager staat direct voor u klaar als u vragen
heeft over verzuimbegeleiding en heeft continu aandacht voor
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u en uw werknemer. Hij neemt binnen maximaal drie dagen

Als lid van Nevedi betaalt u voor het abonnement van ArboNed

na een ziekmelding contact met u op. Dit leidt tot snel inzicht

het volgende tarief:

in de vervolgstappen om uw werknemer snel weer inzetbaar

– Comfortpakket : € 110,80

te krijgen.
– Geen werknemer en onderneming zijn hetzelfde. ArboNed zet
die begeleiding in die het beste aansluit op úw situatie.
– Als een medewerker frequent verzuimt, wordt er contact met

Voorwaarden:
– De bovengenoemde tarieven gelden per werknemer en zijn
exclusief btw.

u opgenomen om te kijken of extra begeleiding nodig is.

– Contractsduur, evenals de Nevedi Verzuimaanpak; 3 jaar.

Hierdoor kan nieuw verzuim worden voorkomen.

– De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

– Bij werknemers met langdurig verzuim bestaat de kans dat zij
opnieuw lang gaan verzuimen. De casemanager besteedt hier

Uw keuze

extra aandacht aan.

Bij het aanvraagformulier voor de verzekering treft u een
aanmeldingsformulier van ArboNed aan. Hierop kunt u uw keuze
aangeven.

Nevedi
Als brancheorganisatie van de diervoederindustrie behartigt Nevedi de collectieve belangen van de Nederlandse
diervoederindustrie. Ruim honderd diervoederbedrijven en voerleveranciers zijn bij Nevedi aangesloten. De diervoedersector
bestaat uit fabrikanten van mengvoeders, premixen en kalvermelkpoeder en uit leveranciers van vochtrijke diervoeders.

Belangrijkste doel
Ondersteund door het verenigingsbureau, werken verschillende commissies en werkgroepen aan een vitale diervoederketen. Het
belangrijkste doel van Nevedi is om haar leden in staat te stellen hun bedrijfsvoering optimaal uit te oefenen. Dat doel bereikt
Nevedi door het informeren van haar leden over belangrijke ontwikkelingen en door collectieve belangenbehartiging.

Collectieve aanpak voor belangenbehartiging
In het complexe, internationale werkveld van de diervoederindustrie is een collectieve aanpak voor belangenbehartiging essentieel.
Nevedi volgt ontwikkelingen in het Nederlandse en Europese beleid op de voet en komt op voor de belangen van de sector.
Zij formuleert, vertegenwoordigt en behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse diervoederindustrie. Zo draagt Nevedi
bij aan een sociaal-maatschappelijk en economisch speelveld waarbinnen de leden hun bedrijf optimaal kunnen uitoefenen.
De brancheorganisatie positioneert de diervoederindustrie in het algemeen, stimuleert en initieert gewenste of noodzakelijke
ontwikkelingen en bevordert zo een goed imago van de branche. Zij ondersteunt haar leden in het voldoen aan wet- en regelgeving,
stelt collectieve verkoopvoorwaarden ter beschikking en treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen.

Goede relatie met belanghebbenden
Nevedi hecht veel waarde aan een goede relatie met belanghebbenden en streeft naar de juiste balans tussen belangen,
verwachtingen en behoeften.

Wij zijn …
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als
kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm
gegroeid en is er veel veranderd. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk
familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart.
Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan
het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische
verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap.
Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers hebben behoefte aan
iemand die hen kent en een advies geeft dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en
mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in
staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen.
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Uw adviseur

