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Werknemers veilig en gezond aan het werk, en voordeel én 
gemak voor werkgevers
Branche-specifieke ondersteuning van het nieuwe Verzuimloket technologische industrie

Iedere branche heeft zijn eigen uitdagingen als het gaat om het 
voorkomen en beperken van verzuim. Om ook jouw bedrijf 
branche-specifiek en kostenefficiënt te kunnen ondersteunen, 

introduceert ArboNed in samenwerking met Nationale-Nederlanden 
het Verzuimloket technologische industrie. 

Perry Perdok is accountmanager bij ArboNed. Als aanspreek-
punt voor de technologische branche vertelt hij met gepaste 

trots over het nieuwe Verzuimloket. “Bedrijven in de technologi-
sche industrie maken iedere dag dankbaar gebruik van de 
kennis en kunde van ervaren vakmensen. Maar wat als zo 
iemand uitvalt? Lukt het dan nog wel het werk op tijd en met 
dezelfde kwaliteit af te krijgen? Met het Verzuimloket nemen wij 
werkgevers op zo’n moment veel gedoe uit handen. We onder-
steunen bij het administratieve regelwerk rond het verzuim en 
helpen de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk 
te gaan. Daarbij is gedegen kennis van de branche een groot 
voordeel, zo niet onmisbaar.”

Gezond en fit blijven
Niet alleen wanneer sprake is van uitval of re-integratie komt het 
Verzuimloket in beeld. Het voorkomen van verzuim is minstens zo 
belangrijk. Bij veel bedrijven - en ook bij veel werknemers zélf - 
wordt ‘gezondheid’ pas een topic als er iets aan de hand is. “Een 
gemiste kans,” volgens Perdok. “We weten dat fitte, gezonde 
werknemers minder verzuimen. Als je je bedenkt dat één dag 
verzuim al gauw € 250,- kost, is het dus belangrijk alles te doen 
om te zorgen dat werknemers gezond en fit blíjven.” Je kunt 
daarom bij het loket ook terecht met vragen over preventie. Twee-
jaarlijks kun je bovendien gebruikmaken van een gratis online 

Preventief medisch onderzoek voor je mensen (ePMO/PAGO). 
Daarnaast valt ook de speciaal voor FME-leden ontwikkelde FME 
Goed geregeld check onder de loketvoordelen: een snelle manier 
om te checken welke (gezondheids)risico’s er binnen jouw bedrijf 
zijn, wat je moet regelen als werknemers ziek worden, en in hoe-
verre je bedrijf voldoet aan alle wettelijke verplichtingen.

Vruchtbare samenwerking
Perdok: “In het Verzuimloket maken we een koppeling tussen 
onze arbodienstverlening en de verzuimverzekering van Nationale- 
Nederlanden. Ook dát heeft voordelen voor werkgevers. Elke 
online ziekmelding komt automatisch bij ArboNed én bij Nationale- 
Nederlanden terecht, dus als werkgever hoef je geen maandelijks 
verzuimoverzicht aan de verzekeraar te sturen. Dat geeft minder 
administratieve rompslomp en de werkgever krijgt altijd de juiste 
vergoeding.” Een ander voordeel van de samenwerking is volgens 
Perry Perdok dat ArboNed bij haar aanbod van verzuiminter-
venties altijd direct aangeeft welk deel van de kosten door de 
verzekering wordt vergoed. “Dat betekent dat beslissingen over 
het wel of niet inzetten van een interventie snel genomen kunnen 
worden. En het levert in veel gevallen ook nog financieel voor-
deel op, omdat men vaak niet weet dat er een vergoeding moge-
lijk is.”

Voordeel voor FME-leden
De verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden beschermt 
werkgevers tegen het financiële risico van ziekteverzuim gedurende 
de eerste twee verzuimjaren. Wie een verzuimverzekering bij  
Nationale-Nederlanden afsluit, ontvangt een collectiviteitskorting 
van gemiddeld tien procent. Dankzij het FME Zakelijk Voordeel 
programma, krijgen FME-leden daarbij ook nog een aantrek - 
ke lijke extra ledenkorting op de preventieve dienstverlening van  
ArboNed. Zoals het uitvoeren en toetsen van de wettelijk verplichte 
Risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E), werkplekonderzoeken, 
(aanstellings)keuringen, (veiligheids)trainingen en leefstijlpro-
gramma’s.

Klanten met een ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis  
profiteren van het feit dat deze verzekeraar ArboNed aan haar  
providerboog heeft toegevoegd als vaste leverancier. Dat betekent 
nog eens extra voordeel bij psychosociale hulp, bedrijfsmaat-
schappelijk werk, de inzet van arbeidsdeskundigen en de uitvoer 
van het PMO/PAGO.

Vast contactpersoon
Werkgevers krijgen een vaste contactpersoon waar ze terecht-
kunnen met al hun vragen rond verzuim. Deze vaste contact-
persoon (de procesregisseur) voert de regie over het hele ver-
zuimproces. Hij neemt na elke ziekmelding binnen vijf dagen 
telefonisch contact op met de werkgever. De procesregisseur  
bewaakt het re-integratietraject en communiceert met Nationale-
Nederlanden over snelle verzuiminterventies en mogelijk beschik-
bare vergoedingen. 

Voor info: ga naar de website van je branchevereniging, via
Members’ Benefits (ledenvoordeel), tab Personeelszaken 

Verzuimloket voor de technologische industrie:  
de voordelen op een rij

•	 Compleet verzuimabonnement voor € 85,- per 
werknemer/jaar. Dus geen onverwacht hoge extra 
kosten.

•	 Extra ledenvoordeel op RI&E, PAGO/PMO, trainingen 
en leefstijlprogramma’s voor FME-leden.

•	 Concurrerende verzuimverzekeringspremie en 
aantrekkelijke vergoedingen.

•	 Vaste contactpersoon voor ziek- en herstelmeldingen, 
preventie, verzuim, re-integratie en vragen.

•	 Snel en eenvoudig online ziekmelden. Elke melding 
komt automatisch bij ArboNed én Nationale-Nederlanden 
terecht.

•	 Binnen vijf dagen telefonisch contact met je vaste 
contactpersoon na elke ziekmelding. 

•	 Direct inzicht in je arbobeleid met de gratis FME Goed 
geregeld check.

•	 Gratis tweejaarlijks online Preventief medisch onder-
zoek/PAGO.

•	 Gratis webinars over verzuim, preventie en wetgeving.
•	 Gratis online magazine ‘MKB werkt’ met nieuws over 

verzuim en gezond en veilig werken.

Over ArboNed 

Veel FME-leden weten ArboNed al te vinden. Als voorkeurs-
leverancier uit het FME Zakelijk Voordeel programma heeft 
ArboNed veel kennis en ervaring in je branche. ArboNed 
maakt werkend Nederland vitaler, zodat meer mensen aan 
het werk zijn en blijven. Dagelijks staat ArboNed klaar voor 
61.500 werkgevers en meer dan 600.000 werknemers. De 
professionals en experts van ArboNed verlagen verzuim, 
minimaliseren arbeidsrisico’s in organisaties, bevorderen de 
gezondheid en verhogen de motivatie van mensen. Weten 
hoe een bedrijf ervoor staat, is het vertrekpunt. Met 
analyse-instrumenten geeft ArboNed inzicht, en op basis 
van dit inzicht biedt zij oplossingen die aantoonbaar 
bijdragen aan de vitaliteit van mensen. En met vitale 
mensen kunnen organisaties doelen realiseren en ambities 
waarmaken. Kijk voor meer informatie op de website van 
ArboNed.  

Duurzame inzetbaarheid
ArboNed heeft inmiddels samen met re-integratiespecialisten en 
verzekeraars verzuimloketten voor diverse branches ingericht. Met 
gebundelde krachten richten de partners zich zo op het voorkomen 
en terugdringen van verzuim. “Inmiddels kunnen we constateren 
dat deze gezamenlijke branchegerichte aanpak heel succesvol is,” 
vertelt Perdok. “Werkgevers stappen vaak in vanwege de kostenbe-
sparing, en zijn dan bijna verrast dat het loket hen zoveel andere 
voordelen oplevert, zoals administratief gemak, en actuele inzich-
ten in zaken als preventie- en verzuimbeleid, wetgeving en risico-
management. Maar de belangrijkste winst is toch wel dat we werk-
gevers en werknemers dankzij de bij het loket aanwezige 
branchekennis, heel gericht kunnen onder steunen. Indien nodig, 
werken de professionals van ArboNed samen met de verbetercoa-
ches van 5xbeter. Dit leidt vaak tot minder verzuim, verbeterde in-
zetbaarheid van werknemers en hogere productiviteit.”

Meer weten?
Jouw verzekeringsadviseur vertelt je graag meer over het Ver-
zuimloket technologische industrie en brengt vrijblijvend een 
scherpe offerte aan jou uit. Voor vragen over het Verzuimloket kun 
je contact opnemen met ArboNed via salessupport@arboned.nl.


