Preventie- en
re-integratieondersteuning
Overzicht wijzigingen
voorwaarden

Informatie voor de werkgever

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.
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Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers
hebben behoefte aan iemand die hen
kent en een advies geeft dat helemaal
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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De dienstverlening waarmee wij u ondersteunen om uw werknemers duurzaam inzetbaar
te houden, is vernieuwd. Het gaat zowel om de terugkeer naar werk (re-integratie) als het
voorkomen van arbeidsongeschiktheid (preventie). We hebben de voorwaarden hierop
aangepast.
Hieronder leest u meer over de aanpassingen. De artikelnummers verwijzen naar de
nieuwe voorwaarden.
Hoofdlijnen van de wijzigingen (versies 2600, 2603 en 2604 vervallen)
De Voorwaarden Re-integratieondersteuning terug-naar-werk (2600), de Voorwaarden Preventie
Basis (2604) en de Voorwaarden Preventie Extra (2603) zijn vervallen. Daarvoor in de plaats
zijn de Voorwaarden Preventie- en re-integratieondersteuning (2608) gekomen. De diensten
en de vergoedingen volgens de Voorwaarden Re-integratieondersteuning terug-naar-werk zijn
grotendeels gehandhaafd in de nieuwe voorwaarden. De diensten en de vergoedingen volgens de
Voorwaarden Preventie Basis en Preventie Extra zijn komen te vervallen.

Artikel 1.2 (Wanneer kunt u gebruikmaken van Preventie- en re-integratieondersteuning?)
De namen van het pakket en de verzuimverzekeringen waarop de dienstverlening betrekking
heeft, zijn gewijzigd.
Oude naam:

Nieuwe naam:

PersoneelsImpulz (pakket
personeelsverzekeringen)
Verzuimverzekering Conventioneel
Verzuimverzekering Stop Loss
WerkImpulz

CompleetVerzekerd Mijn personeel
Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen
Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld
Diensten bij uw verzekering(en)

Artikel 1.4.1 (Preventieondersteuning)
In dit artikel staat dat ons team Verzuim en Re-integratieadvies (VRA) de preventieondersteuning
uitvoert waarop u voortaan recht heeft.

Artikel 1.4.2 (Re-integratieondersteuning)
Door het afsluiten van de verzekering heeft u ons ook opdracht gegeven u te ondersteunen bij het
re-integratieproces van werknemers die langdurig arbeidsongeschikt dreigen te worden.
Dit blijft hetzelfde ten opzichte van de vorige voorwaarden. In de nieuwe voorwaarden is
aangegeven dat VRA voor deze ondersteuning aanvullende informatie bij u kan opvragen én dat u
dan de werknemer moet informeren over welke informatie u doorgeeft aan VRA.

Artikel 2.3 (Preventieondersteuning)
In dit nieuwe artikel staat vermeld wat de preventieondersteuning inhoudt. Uw persoonlijke
coach binnen VRA kan u helpen een oplossing te vinden om te voorkomen dat een werknemer
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uitvalt. De kosten van de oplossing worden niet vergoed. Ook kan uw coach u informeren over
preventiezaken die uw gehele bedrijf aangaan en over uw bijbehorende wettelijke verplichtingen.
De diensten en vergoedingen van Preventie Basis1 en Preventie Extra2 zijn vervallen. In plaats
daarvan kunt u nu tegen een speciaal klanttarief preventiediensten afnemen bij de arbodiensten
en andere partijen die met ons samenwerken. Voorbeelden daarvan zijn:
–– risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
–– training Bedrijfshulpverlener (BHV);
–– training Preventiemedewerker;
–– preventief Medisch Onderzoek.
Informatie over de preventiediensten vindt u op www.goudse.nl/preventiezaak.

Artikel 2.7.3 (Welke gevolgen hebben de vergoedingen voor re-integratiekosten voor
uw premie?)
Ontvangt u op grond van uw Verzuimverzekering een vergoeding voor re-integratieactiviteiten?
Dan kan dit voortaan pas tot een wijziging van de premie leiden nadat de eerste looptijd voorbij
is. Op basis van de vorige voorwaarden konden wij al tijdens de eerste looptijd uw premie
aanpassen.

Begrippenlijst
Aan de begrippenlijst is een omschrijving van het woord ‘preventie’ toegevoegd.

1 Van toepassing bij een Verzuimverzekering en/of collectieve WIA-verzekering.
2 Alleen van toepassing bij een Verzuimverzekering met Arbo- en verzuimbegeleiding (Compleet of Op Maat)
in combinatie met een collectieve WIA-verzekering, Ongevallenverzekering Collectief, Anw-pensioen en/of
Nabestaandenverzekering Collectief.
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