Zorg van de Zaak
Als uw medewerkers ziek zijn, dan wilt u toch dat zij zo snel mogelijk weer gezond aan de slag kunnen?
Daarom is er Zorg van de Zaak. Met Zorg van de Zaak hebben u en uw werknemers snel toegang tot passende zorg. Door inzet van voorzorg, zorg en nazorg via Zorg van de Zaak voorkomt u grotere problemen.
Met Zorg van de Zaak biedt u uw werknemers een onmisbare arbeidsvoorwaarde: u zorgt hiermee niet
alleen goed voor uw werknemers, maar ook voor uw organisatie. Zorg van de Zaak wordt aangeboden

G enerali V erzuim T otaal P lan Z org van de Z aak en
G enerali V erzuim S tart P akket Z org van de Z aak

door MaetisArdyn.

G enerali

verzuimverzekeringen

U kunt het Generali VerzuimTotaalPlan en het Generali VerzuimStartPakket afsluiten in unieke combinatie
met Zorg van de Zaak. Generali vergoedt de kosten van loondoorbetaling en MaetisArdyn biedt ondersteuning bij verzuimbegeleiding. Zo heeft u niet alleen een prima verzuimverzekering, maar zorgt u ook voor
sneller herstel van uw zieke werknemers.

B ewezen

effectief

Zorg van de Zaak is bewezen effectief. MaetisArdyn heeft Zorg van de Zaak getest bij 3.000 bedrijven.
In twee maanden tijd werd 14% winst behaald in het aantal verzuimdagen. Omdat Zorg van de Zaak
daadwerkelijk de verzuimlasten verlaagt krijgt u 7,5% korting op de premie van uw verzuimverzekering
met Zorg van de Zaak.

Z org

van de

Z aak

Met Zorg van de Zaak van MaetisArdyn hebben uw werknemers binnen 48 uur toegang tot een netwerk
van specialisten op het gebied van werk en gezondheid, zoals: bedrijfsmaatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, psychologen en bedrijfsartsen. Voor alle zorgvragen heeft u altijd één contactpersoon;
de zorgconsulent. De zorgconsulent coördineert zorg en is goed op de hoogte van wet- en regelgeving.

P oortwachter p roof
De Wet verbetering poortwachter verplicht u zich als werkgever in te spannen voor een spoedige terugkeer van uw arbeidsongeschikte medewerker naar zijn werk. Alle activiteiten binnen Zorg van de Zaak
voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Wij noemen dat poortwachterproof.

V oorzorg
Ook als uw werknemers gewoon aan het werk zijn, kunnen zij gezondheidsklachten hebben. En misschien
heeft u als werkgever ook een zorgvraag. Voor advies en ondersteuning kunnen u en uw werknemer 24 uur
per dag en 7 dagen per week contact opnemen met de zorgconsulent. Gewoon uit voorzorg.

Z org
zorgconsulent binnen 48 uur een afspraak met een specialist. De zorgconsulent zorgt dat uw medewerker

P e t e r , 35

weer snel aan de slag kan. Snel weer gezond, dat is het doel.

“I k ben pas geleden gescheiden . D e scheiding was
nogal een gedoe .

N azorg
Als uw werknemer na een ziekteperiode weer aan het werk gaat, dan houdt de zorgconsulent vinger aan de pols.
De zorgconsulent helpt uw werknemer gezond aan het werk te blijven.

V oordelen

jaar, projectleider

voor u

ex - vrouw .

M’ n

M’ n

kinderen wonen nu bij mijn

werk is ver weg , dus ik kan hen

alleen in de weekenden zien .

Al

tijden slaap ik

slecht en kan ik mij niet goed op m ’ n werk con centreren . I k voel mij schuldig .

Op m’n

werk ben

Met een Generali-verzuimverzekering in combinatie met Zorg van de Zaak:

ik er niet echt en voor m ’ n kinderen ook niet .

•

Krijgt u 7,5% korting op de premie van uw verzuimverzekering.

ik met iemand zou kunnen praten die verstand van

•

Krijgt u per werknemer per jaar € 10,- korting op Zorg van de Zaak bij MaetisArdyn.

zaken heeft , zou dat mij vast een stuk opluchten .”

•

Bent u verzekerd voor loondoorbetaling bij ziekte.

•

Wordt het verzuim zoveel mogelijk beperkt door inzet van voorzorg, zorg en nazorg.

•

Heeft u een onmisbare arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers.

•

Kunt u gebruikmaken van de handige online vraagbaak van Zorg van de Zaak.

•

Heeft u gratis toegang tot managementworkshops om de noodzaak voor zorg te herkennen.

•

Bent u zeker van een oplossing die voldoet aan de Wet verbetering poortwachter.

V oordelen

A ls

voor uw werknemers

Met Zorg van de Zaak van MaetisArdyn als arbeidsvoorwaarde:
Krijgen uw medewerkers voorzorg, zorg en nazorg.

•

Hebben uw medewerkers alle faciliteiten om gezond te blijven.

•

Hebben uw medewerkers binnen 48 uur toegang tot de juiste zorg.

•

Kunnen uw medewerkers de zorgconsulent 24/7 bereiken.

•

Hebben uw medewerkers toegang tot gratis gezondheidsworkshops.

Meer informatie over Zorg van de Zaak leest u op www.zorgvandezaak.nl.

Wij beloven niet. Wij verzekeren.
Generali verzekeringsgroep
Diemerhof 42, Postbus 1888, 1110 CL Diemen
Telefoon (020) 660 44 44, Fax (020) 398 30 00
Internet: www.generali.nl, E-mail: info@generali.nl

60.1849-09/10

•

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zorg van de Zaak wordt u aangeboden door MaetisArdyn. Voor de
voorwaarden van Zorg van de Zaak verwijzen wij u naar www.zorgvandezaak.nl en de Specificaties Zorg van de Zaak Generali.
Voor een exacte omschrijving van de verzekeringscondities verwijzen wij u naar de Algemene voorwaarden (027) en de
Bijzondere voorwaarden: VerzuimTotaalPlan (695) en VerzuimStartPakket (690).
Deze kaart hoort bij de brochure Generali verzuimverzekeringen.

De zorgconsulent neemt de tweede dag al contact op met uw zieke werknemer. Als het nodig is regelt de

