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Ontdek de voordelen van
CompleetVerzekerd
Mijn personeel

Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel
Uw werknemers zijn onmisbaar voor het succes van uw bedrijf. Maar personeel brengt ook risico’s met zich mee.
Denk bijvoorbeeld aan verzuim en arbeidsongeschiktheid. Het personeelspakket van De Goudse biedt u hiervoor een
totaaloplossing. Dit gaat verder dan verzekeren. Als werkgever heeft u een belangrijke (wettelijke) rol op het gebied
van preventie en re-integratie. Daarom bieden wij u naast financiële zekerheid ook professionele ondersteuning en
dienstverlening om uw personeel optimaal inzetbaar te houden. Ook zijn er aantrekkelijke combinatievoordelen als u
meerdere verzekeringen sluit.

Financiële zekerheid voor werkgevers én werknemers
CompleetVerzekerd Mijn personeel bevat verzekeringen en diensten die zijn gericht op de risico’s van het werkgeverschap. Maar ook
oplossingen voor de risico’s die uw werknemers lopen. Hiermee kunt u de secundaire arbeidsvoorwaarden van uw werknemers een
waardevolle impuls geven.

Werkgeversrisico’s
Werknemer
wordt ziek

Werknemer gaat
ziek uit dienst
Werknemer blijft
ziek en komt in
de WGA
Werknemersrisico’s
Werknemer wordt
arbeidsongeschikt en
komt in de WIA
Werknemer krijgt
een ongeval

Werknemer komt
te overlijden

Oplossingen
Verzuimverzekering met arbodienstverlening
Deze complete oplossing biedt u een vergoeding voor het loon dat u aan een
zieke werknemer moet doorbetalen plus preventie, arbodienstverlening, reintegratieondersteuning en gegarandeerde budgetten voor preventie en re-integratie.

ZW-eigenrisicoverzekering
Als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt, biedt onze verzekering een vergoeding
van Ziektewetuitkeringen en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers.

WGA-eigenrisicoverzekering
Als u eigenrisicodrager voor de WGA wordt, biedt onze verzekering een vergoeding van
WGA-uitkeringen en persoonlijke ondersteuning bij re-integratie.

Oplossingen
Collectieve WIA-verzekeringen
Onze verzekeringen bieden financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw
werknemers bij arbeidsongeschiktheid.

Ongevallenverzekering Collectief
Deze verzekering biedt een eenmalige uitkering als een werknemer door een ongeval
blijvend invalide wordt of overlijdt.

Nabestaandenverzekering Collectief of Anw-pensioen
Deze oplossingen bieden financiële zekerheid voor de partner van uw werknemer bij overlijden.

Diensten bij uw verzekering(en)
De Goudse biedt niet alleen verzekeringen, maar ook diensten om uw werknemers zo veel mogelijk aan het werk te houden of
weer aan de slag te helpen. U wordt ondersteund door een persoonlijke verzuim- en re-integratiespecialist van De Goudse. Deze
VerzuimCoach is uw vaste sparringpartner, waardoor u optimaal van al onze dienstverlening profiteert.

Preventieondersteuning

Re-integratieondersteuning

Uw VerzuimCoach kan u adviseren over preventie. U bent

Uw VerzuimCoach ondersteunt u bij het beperken en oplossen

wettelijk verplicht om verzuim zo mogelijk te voorkomen.

van arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld met advies over het

Zo heeft u een bedrijfshulpverlener nodig. U regelt deze

maken van concrete afspraken met uw werknemer over terugkeer

verplichtingen gemakkelijk via onze online winkel De

naar werk. Ook kan uw coach u adviseren over gespecialiseerde

Preventiezaak, vaak met korting.

dienstverleners voor uw werknemer, bijvoorbeeld voor
psychologische zorg of herplaatsing buiten uw bedrijf.

Dreigt een medewerker langdurig ziek te worden? Dan denkt uw
VerzuimCoach graag met u mee om dit te voorkomen. Mogelijk

Rechtsbijstand

kan de werkplek bijvoorbeeld worden aangepast of kan een

U heeft bijstand bij een juridisch geschil over de

bedrijfsmaatschappelijk werker worden ingezet.

loondoorbetalingsverplichting. Wij helpen u bij het verhalen van
kosten op een aansprakelijke derde partij of bij conflicten die u
heeft met het UWV of een werknemer.

Uw persoonlijke verzuim- en re-integratiespecialist
Welke verzekering u ook heeft, u heeft altijd één vast aanspreekpunt: uw persoonlijke verzuim- en re-integratiespecialist van
De Goudse. Die helpt u om preventie, rechtsbijstand en re-integratie in te zetten en is een onmisbare sparringpartner en vraagbaak.
Hieronder leest u hoe uw persoonlijke specialist u en uw werknemers ondersteunt bij de verschillende risico’s.
De ondersteuning is gekoppeld aan de gekozen verzekeringsoplossing.

Persoonlijke ondersteuning
– Hulp bij het voorkomen van verzuim. Denk aan het aanscherpen van uw verzuimbeleid of het inzetten van
preventieve diensten op bedrijfs- of werknemersniveau.
– Sparringpartner en vraagbaak voor uw vragen rondom wetgeving, subsidies etc.
– Zo nodig bespreken we verzuimmeldingen met u en nemen we ook contact op met de arbodienst. We helpen u zo om
het verzuim te verkorten en geven u graag extra advies, als aanvulling op het advies van de arbodienst.
– Tijdens de loondoorbetalingsperiode is er contact met u en eventueel de werknemer om te beoordelen of er 		
mogelijkheden zijn om de werknemer weer aan het werk te helpen, om zo instroom in de Ziektewet te voorkomen.

– Controle van de UWV-beoordeling en onderzoek naar mogelijkheden voor een herbeoordeling, om zo uw kosten te
beperken.
– Als er na twee jaar nog mogelijkheden zijn voor re-integratie wordt passende dienstverlening ingezet. Ook helpen we
als uw werknemer niet wil meewerken aan zijn re-integratie.

Speciaal voor uw werknemer
– De WIA-coach biedt hulp aan uw arbeidsongeschikte werknemer om zijn mogelijkheden optimaal te benutten en
maakt inzichtelijk wat er met zijn inkomen gebeurt als hij niet (voldoende) re-integreert. Zijn er mogelijkheden voor
re-integratie? Dan volgt een persoonlijk gesprek (eventueel bij de werknemer thuis) om samen met de werknemer
een coachingsplan op te stellen. Deze dienstverlening is specifiek gericht op uw werknemer, maar ook u bent er
natuurlijk bij gebaat als hij weer aan de slag gaat.

Arbodienstverlening en budgetten
Als u onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Preventie- én re-integratiebudget

afneemt, krijgt u een preventiebudget én een re-

In overleg met de bedrijfsarts van de arbodienst die met ons

integratiebudget.

samenwerkt, kunt u twee budgetten inzetten.
–– Preventiebudget: € 500,- per dreigend langdurig ziektegeval.

Arbodienstverlening

–– Re-integratiebudget: € 4.000,- per ziektegeval.

De gecertificeerde arbodiensten waarmee wij samenwerken
bieden een kwalitatief hoogwaardig pakket. Daarmee worden

De bedrijfsarts stemt dit verder af met uw VerzuimCoach.

ziekteverzuim en de bijbehorende kosten teruggedrongen. Uw
werknemers worden zo mogelijk weer aan het werk geholpen en
u voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter.

Combinatievoordelen
Als u meerdere verzekeringen uit ons personeelspakket afsluit, profiteert u van aantrekkelijke combinatievoordelen.

Financieel voordeel
–– Pakketkorting* van minimaal 3% die kan oplopen tot 10%.
–– Geen termijntoeslag als u kiest voor betaling per halfjaar, kwartaal of maand.

Overzicht en gemak
–– Eén vast aanspreekpunt voor het voorkomen en beperken van ziekte en arbeidsongeschiktheid.
–– Eenvoudig ziek- en herstelmeldingen doorgeven en uw verzuim monitoren via een persoonlijk klantenportaal.
–– Eén keer (werknemers)wijzigingen doorgeven.

Verdubbeling van uw preventie- én re-integratiebudget
Combineert u onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening met een WGA-eigenrisicoverzekering of een collectieve
WIA-verzekering?
–– Dan verdubbelt uw preventiebudget van € 500,- naar € 1.000,- per dreigend langdurig ziektegeval.
–– Dan verdubbelt uw re-integratiebudget van € 4.000,- naar € 8.000,- per ziektegeval.
* Dit geldt voor de Verzuimverzekering, ZW-eigenrisicoverzekering,WGA-eigenrisicoverzekering, collectieve WIA-verzekering en
collectieve Ongevallenverzekering.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de risico’s die u en uw werknemers lopen en de oplossingen die De Goudse daarvoor biedt? Ga dan
naar www.goudse.nl. Daar kunt u ook de productbrochures downloaden. Klik op Zakelijk, daarna op personeelspakket.
–– Verzuimverzekering met arbodienstverlening
–– ZW-eigenrisicoverzekering
–– WGA-eigenriscoverzekering
–– Collectieve WIA-verzekering
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Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

–– Ongevallenverzekering Collectief
–– Nabestaandenverzekering Collectief
–– Anw-pensioen

Vraag een offerte aan
Wilt u weten welke dienstverlening en combinatievoordelen u precies krijgt bij welke verzekeringen? Vraag dan een offerte aan via uw
verzekeringsadviseur. Hij helpt u graag verder. Heeft u geen adviseur? U vindt er eenvoudig een via www.goudse.nl/vindeenadviseur.

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

