
 

 

 

 

 

 

 

 

P E R S B E R I C H T  

  

 

Gouda, 8 juni 2020 

 

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’ 

De Goudse gaat bedrijven helpen die tijdens de coronacrisis worstelen met het inzetbaar houden 
van hun personeel. Dit vormt een aanvulling op eerdere coronamaatregelen van de verzekeraar, 
zoals de mogelijkheid een betaalregeling af te spreken. 
 
Extra diensten  
Ondernemers met de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen kunnen tijdelijk op kosten van De 
Goudse gebruikmaken van vier extra diensten. Het gaat om een online werkplekcheck bij 
rugklachten, een ‘blijf aan het werk’-gesprek bij psychische klachten, hulp bij stagnerende re-
integratie en coaching van de ondernemer zelf. 
 
Via onafhankelijke adviseur 
Bernardo Walta, directeur Commercie bij De Goudse, geeft aan dat de dienstverlening 
toegankelijk is via de adviseurs met wie De Goudse samenwerkt. ‘De adviseur kent zijn relaties 
als geen ander en kan ervoor zorgen dat de dienstverlening helemaal wordt afgestemd op de 
specifieke behoeftes van de ondernemer.’ 
  
Samenwerking met arbodiensten 
Walta vervolgt: ‘Wij realiseren dit in samenwerking met de twee arbodiensten waarmee wij 
samenwerken: ArboNed en Perspectief. Maar het is niet nodig dat de ondernemer klant is bij een 
van beide. Ondernemers hebben het niet gemakkelijk in deze tijd, en door de dienstverlening 
breed beschikbaar te stellen hopen wij veel ondernemers ondersteuning te bieden waar ze echt 
wat aan hebben. Overigens richten we ons niet alleen op de inzetbaarheid van het personeel 
maar ook op de ondernemer zélf. Die ondersteunen wij met persoonlijke coaching van ICAS, een 
professionele coachingsorganisatie waarmee wij al lange tijd samenwerken voor onze 
Ondernemers-AOV.’ 
 
Meer informatie 

Adviseurs en ondernemers vinden meer informatie op de site van De Goudse via : 

goudse.nl/coronadienstverlening-verzuim.   

http://www.goudse.nl/coronadienstverlening-verzuim


 

 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Carien Vleeskruijer, woordvoerder, 
T (0182) 545 026, M 06 21 54 46 31, E cvleeskruijer@goudse.com.  


