
VERZUIMVERZEKERING 
SPECIAAL VOOR HET MKB!

Op dit moment is het aantal 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 

vanuit UWV ongeveer 

820.000

Een zieke werknemer kost gemiddeld 

meer dan  ¤ 275,- per dag

Het gemiddelde verzuim in Nederland 
blijft stijgen, van 4,4% in 2019  
naar 6,83% in 2020 en 7,29% in 2021.  
(bron: CBS)

WIST U DIT?

Bij (langdurig) verzuim is een werkgever verantwoordelijk voor loondoor-

betaling en re-integratie. Dit blijkt met name voor kleinere werkgevers vaak 

lastig; enerzijds omdat het verzuim meer fluctueert , anderzijds omdat het 

voorkomen en verkorten van verzuim in de praktijk moeilijk te sturen is. 

Het Ministerie van SZW, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben 
in 2019 een convenant gesloten, met als doel mkb-werkgevers beter te wapenen 
tegen dit risico. De mkb verzuim-ontzorgverzekering is hiervan het resultaat.

MKB VERZUIM-ONTZORGVERZEKERING

Deze verzekering dekt de kosten van loondoorbetaling en vergoedt de inzet van 
de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en interventies in de eerste twee jaar van 
ziekte. Bij verzuim ontvangt de werkgever volledige arbo-ondersteuning. Daar-
naast geldt Poortwachtergarantie: als de werkgever de adviezen van de bedrijfs-
arts en verzekeraar opvolgt, zijn eventuele door UWV opgelegde loonsancties  
voor rekening en risico van de verzekeraar en de arbodienst. Een premiestijging 
door langdurig verzuim is binnen deze verzekering gemaximeerd.

Via Mandaat Assuradeuren kunt u de mkb verzuim-ontzorgverzekering vanaf 
nu afsluiten voor uw mkb-klanten. Met onze kennis van het mkb én door 
het inzetten van Alpina@Work/ArboNed houden we werknemers vitaal en 
veerkrachtig aan het werk. 

Iedere 6 weken een periodieke evaluatie

Vanaf week 3: aanvragen vervroegde IVA, uiterlijk in week 68

WEEK 1 WEEK 8 WEEK 42 WEEK 52 WEEK 87-91 WEEK 93

WEEK 104

WEEK 91WEEK 6

Eerste 
ziektedag

Plan van
aanpak

Melding aan 
UWV

Eerstejaars-
evaluatie

Eindevaluatie
invullen en 

sturen
naar UWV

WIA-aanvraag

Probleem- 
analyse

bedrijfsarts

Actueel oordeel
bedrijfsarts

3,8% 4,3% 4,4%



MEER ZEKERHEID EN GEMAK 
MET DE MKB VERZUIM-

ONTZORGVERZEKERING!

Mandaat Assuradeuren biedt in samenwerking met volmachtgever 
Nationale-Nederlanden de mkb verzuim-ontzorgverzekering, inclusief 
arbodienstverlening door Alpina@Work/ArboNed. Dit verzekert een 
werkgever van premiestabiliteit en volledige dekking van interventiekosten! 

DE MKB VERZUIM-ONTZORGVERZEKERING BIEDT:

•  100% vergoeding van alle door de bedrijfsarts of casemanager  
geadviseerde interventies;

•  Extra premiestabiliteit gedurende en ná de contractperiode, doordat het 
effect van verzuim op de premie gemaximeerd is;

•  Maximale ondersteuning door eigen casemanager voor werkgever en werk-
nemer: deze voert de regie over het ziekteverzuimproces en de re-integratie;

•  Poortwachtergarantie: bij opvolgen adviezen bedrijfsarts en verzekeraar 
zijn eventuele loonsancties door UWV voor risico en rekening van de 
verzekeraar en de arbodienst;

•  Veel toegevoegde waarde door het inbrengen van onze expertise op het gebied 
van verzuim, re-integratie en duurzame inzetbaarheid, specifiek binnen het mkb;

•  Persoonlijke begeleiding van werknemer en werkgever, met als doel 
(langdurig) verzuim te verkorten en te voorkomen;

•  Aan de verzekering gekoppelde arbodienstverlening door  
Alpina@Work/ArboNed. Deze dienstverlening is inclusief bedrijfsarts en 

arbeidsdeskundige. De kosten hiervoor bedragen ¤ 137,50 per werknemer 
per jaar en zijn niet opgenomen in de verzekeringspremie.

KEURMERK

De Nationale-Nederlanden mkb 
verzuim-ontzorgverzekering 
heeft het keurmerk ‘MKB 
Verzuim-ontzorgverzekering’ 
ontvangen van het Verbond van 
Verzekeraars. Daarmee voldoet 
de verzekering aan de vereisten 
uit het productconvenant. 

Een fikse burn-out leidt gemiddeld 

tot 242 dagen verzuim!

Kleine werkgevers zijn extra kwetsbaar 

bij verzuim, vooral wanneer dit 

lang duurt. Valt bijvoorbeeld bij een 

schildersbedrijf met 7 werknemers  

1 persoon ziek uit, dan valt bijna  

15% van de productiviteit weg.

De kosten van verzuim bedragen 

jaarlijks circa 13 mld

VERZUIMVERZEKERING

Keuze eigen risicotermijn ✔ ✔

Keuze dekkingsgraad eerste/tweede jaar ✔ ✔

Werkgeverslasten (25%) mee te verzekeren ✔ ✔

Experience rating op basis van drempelbedrag ✔ ✔

Meer premiestabiliteit, doordat effect van eigen verzuim  
op de premie is gemaximeerd

✔

ARBODIENSTVERLENING

Casemanager die de werkgever ondersteunt ✔ ✔

Poortwachtergarantie ✔ ✔

Inzet interventies van ons expertisenetwerk ✔ ✔

Ondersteuning bij re-integratievragen ✔ ✔

Geen extra facturen voor losse verrichtingen ✔

Extra ontzorg-dienstverlening ✔

Vaste casemanager voor werkgever én werknemer ✔

100% interventiekosten gedekt ✔

STAN-
DAARD

AAN DE SLAG? Op ons adviseursportaal kunt u direct een offerte aanvragen 
voor uw zakelijke klanten. Heeft u vragen? Bel ons dan gerust: 0314 - 760 367.

MKB
VERZUIM-
ONTZORG


