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Wist u dit: officieel is het niet toegestaan om als werkgever aan je zieke werknemer te vragen wat hij of zij mankeert. Tegelijkertijd ben je als werkgever
wettelijk verplicht om er alles aan te doen een werknemer zo snel mogelijk
weer aan het werk te helpen. Hoe krom kan het zijn!
Door dit soort regels voelen veel werkgevers zich machteloos. Ze hebben
weinig grip op verzuimend personeel.
Terwijl de kosten snel hoog oplopen en
de hoeveelheid administratie flink
toeneemt. Vooral wanneer een werknemer langdurig uit de roulatie is.
“Ongelofelijk, hoeveel regels en wetten
er de laatste jaren zijn bijgekomen voor
werkgevers met personeel”, vertelt
Karel van de Heuvel, beleidsadviseur
van VNV. “Je ziet gewoon door de
bomen het bos niet meer. Leden
kloppen dan ook regel-matig bij ons
aan met vragen, vooral als er zieken
zijn. En dat snappen wij heel goed.”

Speciaal voor VNV-leden
VNV heeft samen met VNV Risk
gewerkt aan een oplossing om leden
volledig te ontzorgen op het gebied
van verzuim. Die oplossing hebben
we het VNV ZorgPortaal genoemd.
Het VNV ZorgPortaal biedt dekking
voor de loondoorbetalingsverplichting, je krijgt ondersteuning van
een arbodienst en alle administratieve rompslomp rondom de WIA
wordt je uit handen genomen.
Ofwel: een oplossing vanaf de
eerste tot de laatste ziektedag.
En dat tegen een zeer scherpe
premie.
“Ik ben blij met het nieuwe

ZorgPortaal”, zegt Karel. “Het pakket heeft veel
voordelen en sluit goed aan op de wensen van
onze leden. Er is bovendien rekening gehouden
met de eisen vanuit de cao”.

Pluspunten VNV ZorgPortaal
Naast de scherpe premie kent dit pakket een
aantal pluspunten ten opzichte van andere
pakketten:
•	Je krijgt een vaste casemanager die je kunt
bellen als je vragen hebt en die jou adviseert
en begeleidt bij het voldoen aan de regels
van de Wet Poortwachter.
•	Je krijgt de garantie dat je geen boetes van
het UWV krijgt.
•	Het is een webportaal, dus je kunt altijd en
overal online ziekmeldingen doorgeven.
•	Je krijgt 100% vergoeding voor interventies
en het traject om een passende werkplek te
vinden bij een andere organisatie als
werkhervatting binnen de eigen organisatie
niet mogelijk is (2e spoor).
• Snelle uitkering van schade.
•	Stap je over? Dan regelen wij de opzegging
van je huidige pakket.

Meer informatie

Nationale Haringtest van start
Donderdag 31 mei sluit de aanmeldperiode van de
eerste Nationale Haringtest en vanaf 13 juni start de
eerste ronde van de Nationale Haringtest.
Nu de inschrijfperiode bijna sluit, is de organisatie
achter de schermen gestart met het verwerken van
alle aanmeldingen.
De deelnemende visspecialisten staan in de online
stemtool op www.nationaleharingtest.nl.
Daar brengen consumenten vanaf 13 juni hun stem
uit. De Nationale Haringtest is onder andere te
volgen via NationaleHaringtest.nl en via
facebook.com/nationaleharingtest.

Wilt je meer weten over het VNV ZorgPortaal?
Bel naar VNV Risk, Tel.: (030) 2848618 of mail
naar info@vnvzorgportaal.nl.
Voor meer informatie kun je ook de website
raadplegen: www.vnvzorgportaal.nl •
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