
WERKGEVERSLOKET
(OVERZICHT DIENSTVERLENING)

Met onze verzekeringen voor Verzuim en/of Ziektewet eigen- 

risicodragen (ERD) heeft u de financiële risico’s rond ziekte van 

uw medewerkers goed onder controle. Maar voorkomen dat 

schade ontstaat is altijd het allerbeste. Daarom is er het Werk-

geversloket. Dit biedt HR- en preventieve dienstverlening in 

aansluiting op onze Verzuimverzekering. En bij onze verzeke-

ring voor Ziektewet ERD zorgt het ervoor dat u aan alle regels 

voldoet die de wet aan eigenrisicodragers stelt.

MANDAAT WERKGEVERSLOKET
werkgeversloket@mandaatassuradeuren.nl • t 088 116 13 98

KLIK HIER VOOR

HR- EN PREVENTIEVE  

DIENSTVERLENING 

(Sluit aan op Verzuimverzekering) 

KLIK HIER VOOR

DIENSTVERLENING ZIEKTEWET 

(Is een vast onderdeel van onze 
verzekering Ziektewet ERD)

MEER WETEN? 
MAAK HIERONDER UW KEUZE:



   
 

 

HR- EN PREVENTIEVE DIENSTVERLENING  
(Sluit aan op Verzuimverzekering) 
 
Toelichting: is dienstverlening inbegrepen, dan hoeft u er niet aanvullend voor te betalen. 

1. Vóór indiensttreding 
Dienstverlening Inbegrepen Offerte 
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)/Wet werk én zekerheid (WWZ) 

• Beantwoorden algemene vragen 
• Casuïstiek & berekeningen 

 
ü 

 
 
ü 

HR-documentaties: 
• Beantwoorden algemene vragen 
• Toets arbeidscontract, verzuimprotocol, 

personeelshandboek 

 
ü 

 
 
ü 

Hulpmiddelen ter ondersteuning van werving en selectie: 
• Beantwoorden algemene vragen 
• ACTMe® - krachten en competenties in beeld brengen 
• Disc - persoonlijkheidstest 

 
ü  

 
 
ü  
ü 

 

2. Tijdens het dienstverband 
Dienstverlening Inbegrepen Offerte 
Wachtlijstbemiddeling ü  
Advies bij privé gerelateerd verzuim (bv. mantelzorg, schulden)   ü  
Advies bij vraagstukken rond bijzonder verlof ü  
Ondersteuning door externe deskundigen bij (arbeids)ongevallen  ü 
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

• Ondersteuning aanvragen, opzetten en implementeren 
• Uitvoering 

  
ü  

10% korting* 

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)/Periodiek 
Medisch Onderzoek (PMO) 

• Inventarisatie benodigd onderzoek en advies 
• Ondersteuning aanvragen, opzetten en implementeren 
• Uitvoering 

 
 
ü 

 
 
 
ü  

5% korting* 

Bemiddeling bij arbeidsconflicten (mediation)  ü 
Aanpak gezondheidsrisico’s/duurzame inzetbaarheid 

• Inventarisatie benodigd onderzoek en advies 
• Onderzoek en advies fysieke/mentale belasting, 

werkplek, etc. 
• Interventies 

 
ü  

 
 
ü  
 

ü ** 

* Korting op het normaal geldende tarief. 
** Wij onderzoeken standaard of een bijdrage vanuit de verzekeraar mogelijk is. 
 

3. Einde dienstverband 
Dienstverlening Inbegrepen  Offerte 
Advies bij: 

• Overlijden  
• Ongeval 
• Arbeidsconflict 

 
ü  
ü  

 
 
 
ü 

Berekening transitievergoedingen ü  

 
4. Overige situaties 

Dienstverlening Inbegrepen  Offerte 
Verhaalsbijstand (buitengerechtelijk regres) ü  
Toetsing correcte sectorindeling en gedifferentieerde premies  ü 
Extern advies bij aansprakelijkheid (veilig werk/goed 
werkgeverschap) 

 ü 

  



   
 

 

DIENSTVERLENING ZIEKTEWET  
(Is een vast onderdeel van onze verzekering Ziektewet ERD) 
 
Toelichting: is dienstverlening inbegrepen, dan hoeft u er niet aanvullend voor te betalen. 

1. Ziektewetuitkering 
Dienstverlening Inbegrepen Offerte 
Vaststellen recht, hoogte en duur uitkering ü  
Uitbetaling Ziektewetuitkering:  

• Uitkering overmaken aan (ex-) werknemer 
• Loonheffing & werkgeverslasten berekenen en afdragen aan 

Belastingdienst 

 
ü  
ü 

 

Verhaalsbijstand (buitengerechtelijk regres) ü  
 

2. Ziektebegeleiding 
Dienstverlening Inbegrepen Offerte 
Casemanagement:  

• Begeleiden werknemer 
• Begeleiden werkgever 

 
ü  
ü 

 

Inschakelen bedrijfsarts ü  
Plan van aanpak/re-integratievisie & re-integratieplan  

• Opstellen 
• Evalueren en waar nodig bijstellen aan de hand van 

voortgang 

 
ü  
ü 

 

Inschakelen arbeidsdeskundige ü  
Verkennen en inzetten eerste spoor  ü  
Verkennen en inzetten tweede spoor ü **  
Overige interventies voor beperking verzuimduur (bv. coaching, 
schuldhulpverlening) 

ü **  
 

** Wij onderzoeken standaard of een bijdrage vanuit de verzekeraar mogelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie: BWGL2022-11 
Dit document vormt een onlosmakelijk geheel met de Dienstverleningsbepalingen Werkgeversloket DWGL2022-11. 
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