
 

Verzekeringen 

Verlenging ziekteverzuimverzekering 

Op 1 januari 2019 zijn er veel ziekteverzuimverzekeringen verlengd voor een periode van 36 
maanden middels een verlengingsbrief zonder dat er marktonderzoek gedaan is. Wij hebben 
voor een groot aantal dierenartsenpraktijken destijds een voordeliger, maar ook beter 
alternatief aangeboden. Per 1 januari aanstaande zullen er weer veel 
ziekteverzuimcontracten verlengd worden voor een nieuwe periode van 36 maanden.  

Start daarom tijdig met het marktonderzoek, want voor u het weet is de zomervakantie weer 
voorbij en lopen de termijnen om iets te regelen af. De ervaring leert namelijk dat de 
benodigde informatie niet altijd direct voor handen is en de besluitvorming, zeker met 
meerdere eigenaren, tijd nodig heeft.  

Nieuw verzuimproduct   

De meeste werkgevers ervaren de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en de daaraan 
gekoppelde re-integratieverplichtingen als zwaar. Dit komt door de hoge kosten en alle 
complexe regels waaraan moet worden voldaan. Het is voor u als ondernemer mogelijk om 
uw verzuimrisico’s op eenvoudige(re) wijze af te dekken middels de MKB Verzuim-Ontzorg-
Verzekering. Het unieke van deze verzekering is dat de Arbodienstverlening integraal 
onderdeel uitmaakt van de verzekering. Naast de dekking van het reguliere financiële risico 
wordt u daardoor als werkgever maximaal ontzorgd bij alle (complexe) verplichtingen en 
taken rondom de re-integratie van zieke werknemers. De belangrijkste kenmerken zijn: 

 Volledige vergoeding van al uw verzuim- en re-integratiekosten, dus ook alle 
interventiekosten (o.a. spoor 1 en 2, arbeidsdeskundige, outplacement). De 
interventiekosten worden op een traditionele ziekteverzuimverzekering niet vergoed.  

 Géén (risico op een) loonsanctie van het UWV, dus 100% Poortwachtergarantie.  
 Vaste lage premie en géén onverwachte (hoge) premiestijgingen. 
 Volledige begeleiding van uw zieke werknemer vanaf dag 1. 

Mogelijk is deze verzekering een goed alternatief ten opzichte van uw huidige 
ziekteverzuimverzekering. Wederom is tijdig reageren aan te bevelen, dit omdat je bij een 
eventuele overstap van Arbodienst te maken hebt met een opzegtermijn van drie maanden 
(dus voor 1 oktober a.s.).  

Benieuwd naar wat wij voor u en uw praktijk kunnen betekenen? 
Neem dan vrijblijvend contact op met: 

 

Michiel Okken 

0528-280 561, Dactari@uiterwijkwinkel.nl 


