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Wetgeving heeft ervoor gezorgd dat u als werkgever steeds meer 
verantwoordelijkheid draagt voor verzuim en arbeidsongeschiktheid 
van uw medewerkers. U loopt zelfs 12 jaar lang een financieel risico in 
de vorm van loondoorbetaling en de eventuele doorbelasting van 
de ziektewet- en WGA-uitkering. Mevas is volledig eigendom van 
Metaalunie en is er om u te helpen deze risico’s en kosten te beperken.

Voor werkgevers en werknemers
We kunnen u ondersteunen met passende verzekeringsoplossingen, 
maar ook met preventiediensten om te voorkomen dat werknemers 
arbeidsongeschikt worden. Daarnaast bieden we goede oplossingen 
voor werknemers die zich willen verzekeren op het gebied van zorg en 
inkomensterugval.

Vertrouw op Mevas voor
 beheersing van kosten
 preventieve maatregelen
 verzekeringen voor werkgevers en werknemers
 volledige ontzorging

Meer weten?
Ons Zorgteam en u accountmanager brengen uw risico’s graag in 
kaart om u vervolgens een passende oplossing te bieden. 
Bel ons Zorgteam of uw accountmanager op 088 - 456 54 20 
voor een persoonlijke toelichting of afspraak.

Voor u,  
een passende 
   oplossing

preventie
ontzorgen
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profiteer
kortingen

extra’s

De Ondernemers-AOV  
   van Mevas
Als ondernemer loopt u risico’s, maar wat 

als u persoonlijk iets overkomt? Voor leden 

van de Metaalunie hebben wij samen met 

De Goudse Verzekeringen de Ondernemers-

AOV ontwikkeld - een verzekering die u als 

ondernemer inkomenszekerheid biedt bij 

arbeidsongeschiktheid. 

U profiteert daarbij van vele voordelen

 Aanzienlijke korting op de reguliere premie 

 Tot en met 50 jaar de eerste 3 jaar 

 extra starterskorting

 Uitkering op basis van het verzekerde bedrag, 

 ongeacht of u inkomensverlies heeft

 Vanaf het 4e verzekeringsjaar blijft de 

 premie gelijk 

 U betaalt het laatste verzekeringsjaar 

 geen premie meer

 Uitoefening van uw eigen beroep is het

 uitgangspunt bij arbeidsongeschiktheid

 Uitkering stijgt jaarlijks met 2% en 

 is hierdoor waardevast

 U kunt zich verzekeren tot de 67-jarige eindleeftijd

 Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid

 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 

 Ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid om 

 uw werkzaamheden te hervatten

 Onafhankelijke dienstverleners die u 

 preventief helpen om arbeidsongeschiktheid 

 te voorkomen

 U kunt uw verzekering jaarlijks aanpassen 

 zonder dat uw gezondheid opnieuw wordt 

 beoordeeld
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Extra aanvullend Metaalunie pakket
Dit pakket biedt onder meer een aantal branche-

specifieke vergoedingen voor bijvoorbeeld extra 

fysiotherapie, een extra vergoeding voor brillen 

en contactlenzen en ‘leefstijlinterventies’. Deze 

vergoedingen gelden niet voor meeverzekerde 

gezinsleden. Uw werknemers en gezinsleden 

profiteren verder van aanzienlijke kortingen op 

de reguliere premie: 

Collectieve zorgverzekering
Met een collectieve zorgverzekering biedt u uw 

medewerkers en hun gezinsleden een aantrekkelijke 

korting op hun zorgpremie. Als extra ontvangen uw 

medewerkers bij een aanvullende verzekering het 

gratis ‘extra aan-vullend Metaalunie’ pakket. 

10% korting
op uw basisverzekering

Dezelfde korting
Voor gezinsleden van medewerkers

Zorgbemiddeling
Goed en snel 

Zorgcoach
Professionele ondersteuning

17% korting
op uw aanvullende verzekering

15% korting
op uw tandartsverzekering

Verzuim 
voorkomen

Werknemers 
profiteer

kortingen

extra’s
02

Gratis extra 
aanvullend
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Present 
Present is een aanvullend werkgeverspakket van Zilveren Kruis 
waarmee u uw gezondheidsbeleid gestructureerd en proactief 
aanpakt. U kunt gebruikmaken van een groot aantal diensten 
en programma’s om uw medewerkers vitaal en inzetbaar te 
houden.

Als lid van de Metaalunie kunt u gebruikmaken van de onder-
staande pakketten:

Een overzicht van de gezondheidsoplossingen per 
pakket vindt u op www.zk.nl/present

Present! Visie Present! Persoonlijk Present! Samen

Werkgevers
Medewerkers

vitaal & inzetbaar
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Preventiefonds 
Samen met de Metaalunie en Zilveren Kruis hebben 
we het Preventiefonds opgezet, een stichting 
die zich richt op preventie en re-integratie voor 
uw medewerkers. Om uw werknemers gezond 
aan het werk te houden en om uitval, verzuim en 
gezondheidsklachten te voorkomen stelt het fonds 
preventiemiddelen en diensten beschikbaar, zoals 
gehoorbescherming en speciale brillen. Ook geven 
wij u advies over het gebruik van deze middelen en 
diensten.

Budget
Het budget bedraagt 125 euro per 
medewerker per 3 jaar. 

Voor actuele producten, diensten 
en vergoedingen kunt u kijken op 
www.Mevas.nl/preventiefonds

Wat zijn de voorwaarden om voor 
dit fonds in aanmerking te komen?
 U bent lid van Metaalunie
 Uw medewerker heeft een collectieve

 zorgverzekering bij Zilveren Kruis
 via de collectiviteit van Mevas
 U heeft een collectief zorgcontract

 bij Zilveren Kruis voor uw medewerkers
 binnen de mantel van Mevas
 U kunt, omdat u lid bent van Metaalunie, 

 ook gebruik maken van de 
 Presentpolis van Zilveren Kruis

 Verzekeren tegen een 
aantrekkelijke prijs
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Verzuim
Als werkgever bent u verplicht 2 jaar lang 70% van het loon van uw 
arbeidsongeschikte medewerker door te betalen. In de CAO Metaal 
en Techniek is zelfs vastgelegd dat u 6 maanden lang 100% moet 
doorbetalen en de daaropvolgende 18 maanden 90%. Dit grote 
financiële risico kunt u dekken met een verzuimverzekering. 

Verzekeren
Wij bieden de leden van de Metaalunie twee verzuimoplossingen:
 Conventioneel (voor het mkb) met een eigen risico in dagen. 
 Stop Loss (voor bedrijven met een loonsom van minstens   

 675.000 euro en minimaal 25 werknemers) met een eigen   
 risico in geld.

Mevas kan u helpen bij het maken van de juiste keuze en infor-
meren over alle mogelijkheden. Voor de conventionele dekking 
kunt u op www.Mevas.nl/zakelijk/verzuim snel en eenvoudig een 
offerte opvragen.

03
12-jaars oplossing voor
werkgevers
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ReaDirect 
In combinatie met een conventionele verzuimverze-
kering bij KMU Verzekeringen kunt u gebruikmaken 
van ReaDirect. ReaDirect is in overleg met uw CAO 
partijen opgericht om u kosteloos te ondersteunen bij 
ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en de uitvoering 
van de Poortwachter verplichtingen. ReaDirect is uw 
eerste aanspreekpunt bij verzuim en u krijgt een vast 
contactpersoon die op de hoogte is van de wetgeving 
en uw CAO. ReaDirect wordt uitgevoerd door Arboned en 
Zorg van de Zaak.

ReaDirect helpt u met
 Snelle actie: uiterlijk op de 5de verzuimdag heeft 

 de casemanager contact met u en de werknemer
 Het optimaliseren van preventie en 

 re-integratieactiviteiten
 Oplossingsgericht advies bij langdurig 

 verzuim van een medewerker
 Ondersteuning bij uw rechten en plichten, zoals   

 loonopschorting en re-integratieverplichtingen
 Coaching, loopbaanadvies, medische expertise   

 en specialistische dienstverlening
 Ondersteuning bij UWV-procedures 

 en formulieren
 Zorgbemiddeling
 Het gebruikmaken van Preventiefonds (zie Hoofdstuk 2)
 Het gebruik maken van Present! (zie Hoofdstuk 2)
 Conflictbemiddeling

Eigen keuze
U kunt kiezen uit twee arbodiensten (Zorg van de Zaak 
of Arboned) en twee contracten: het Basis Arbocontract 
of het All-in Arbocontract. Bij deelname aan de 
verzuimverzekering in combinatie met ReaDirect is het 
Basis Arbocontract voor u gratis. 

Meer informatie vindt u op 
www.Mevas.nl/verzuimverzekering

Ondersteuning
oplossingen

Volledige 
  ontzorging 

   in het    
verzuimtraject
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Ziektewet
De Ziektewet regelt dat ex-werknemers een uitkering ontvangen 
als ze ziek uit dienst gaan of binnen 28 dagen na uitdiensttreding 
ziek worden. De 28 dagen gelden ook voor medewerkers die een 
vaststellingsovereenkomst hebben. De zieke ex-werknemer ontvangt 
maximaal 104 weken een uitkering, waarvoor u premie betaalt aan 
de Belastingdienst. Heeft de verzuimbegeleiding geen effect? Dan 
stijgt uw premie. Wordt uw medewerker na 104 weken door het UWV 
arbeidsongeschikt verklaard en belandt hij in de WGA? Dan wordt dit 
maximaal 10 jaar lang (gedeeltelijk) in uw WGA-premie doorbelast. 
Om meer grip te krijgen op de uitkeringslast en de uitkeringsduur te 
verkorten is het ook mogelijk om dit te verzekeren. 

Privaat verzekeren via een verzekeraar
U kunt eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en dit risico 
overdragen aan een professionele organisatie. Die  bepaalt volgens 
de wettelijke regels of er recht is op een Ziektewetuitkering, hoe 
hoog deze moet zijn en hoe lang de uitkering duurt. Deze partij 
betaalt de uitkering, biedt professionele hulp om de ex-medewerker 
aan het werk te krijgen en wijst een casemanager aan die actief 
contact houdt met u en de ex-medewerker.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website of kunt u 
contact opnemen met ons Zorgteam of uw accountmanager.

 “Het is niet eenvoudig allemaal” Mevas helpt u om alles 
helder voor u te maken.
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Door alle veranderingen in de wetgeving 
bent u als werkgever tot maar liefst 12 jaar 
lang verantwoordelijk voor verzuim en 
arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Privaat verzekeren (bij een verzekeraar)
U kunt het WGA-risico ook verzekeren via een 
verzekeraar. Deze verzekeraar vergoedt maximaal 
10 jaar lang de WGA-uitkeringen die het UWV bij u 
als eigenrisicodrager in rekening brengt. Daarnaast 
krijgt u een vergoeding van re-integratiekosten en 
begeleiding bij de re-integratie van de werknemer. 
Door een werknemer goed te begeleiden, kan de 
uitkeringsduur in de WGA zoveel mogelijk worden 
beperkt. 

Een casemanager ondersteunt u onder andere 
bij UWV-procedures, zoals het melden van 
verslechterde gezondheid, het aanvragen van 
herbeoordelingen en het maken van bezwaar. 
Ook bekijkt de casemanager mogelijkheden voor 
re-integratie. Dit kan bij uw bedrijf zijn of bij een 
ander bedrijf.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze 
website of kunt u contact opnemen met ons 
Zorgteam of uw accountmanager.

Publiek verzekeren (bij het UWV)
Als een werknemer ziek wordt, krijgt hij maximaal 
104 weken lang loon doorbetaald. Daarna bepaalt 
het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid en 
ontvangt de werknemer een WGA (Werkhervatting 
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) uitkering van het 
UWV. De werknemer krijgt een uitkering als hij tussen 
35% en 80% arbeidsongeschikt is of als hij tussen 
80% en 100% ‘niet duurzaam’ arbeidsongeschikt is - 
dus met een redelijke kans op herstel.

WGA Eigen Risico
Sinds 1 januari 2017 zijn WGA-vast en WGA-flex 
samengevoegd. De uitkeringslasten voor de WGA 
worden hiermee maximaal 10 jaar (gedeeltelijk) 
aan u doorbelast. Het maakt daarbij niet uit of de 
werknemer vóór zijn arbeidsongeschiktheid een 
vast of tijdelijk dienstverband had. U betaalt de 
uitkeringslasten voortaan via één premie aan een 
verzekeraar of via de gedifferentieerde premie aan 
het UWV.

Ontdek de
vele voordelen
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Werknemer
Vanuit de CAO Metaal & Techniek is geregeld dat uw 
werknemers automatisch via NV Schade verzekerd 
zijn voor de WIA werknemersverzekering. Deze 
verzekering bestaat uit de WIA Bodemverzekering en 
de WGA Hiaatverzekering.

extra
zekerheden

Inkomen bij
arbeidsongeschiktheid

De WIA werknemersverzekering (=WIA 
Bodemverzekering en WGA Hiaatverzekering)

WIA Bodemverzekering
Deze verzekering vult het salaris van een gedeeltelijk 
(15% tot 35%) arbeidsongeschikte medewerker 
gedurende 7,5 jaar aan tot 100%.

WGA Hiaatverzekering
Met deze verzekering heeft de medewerker 
de garantie dat hij minimaal 70% van zijn 
laatstverdiende gemaximeerde inkomen behoudt tot 
het bereiken van de AOW-leeftijd (maximaal 67 jaar). 
Voor bedrijven die niet CAO-plichtig zijn, hebben wij 
vergelijkbare verzekeringsoplossingen.

Begeleiding
 door onze  

  specialisten
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04WIA  werknemers-
verzekering

€ 120.000

€ 100.000

€ 70.000

€ 50.000

€ 35.000

6 mnd. 18 mnd. AOW leeftijd (max. 67 jaar)

Loon
door-

betaling 
werk-
gever

Loon
doorbetaling 

werkgever

NV Schade
WIA-excedentverzekering Top

NV Schade
WIA-excedentverzekering

WGA-loongerelateerde
uitkering van UWV

NV schade
WIA-werknemersverzekering

WGA- vervolguitkering
van UWV

Inkomen uit werk



WIA Excedentverzekering
De WIA Excedent verzekering is een vrijwillige 
verzekering die het inkomen dekt van uw werknemer 
met een salaris boven het maximum SV dagloon.
 
Deze verzekering dekt minimaal 70% van het oude 
loon (tot EUR 100.000) bij een arbeidsongeschiktheid 
vanaf 35% tot 100% tot AOW leeftijd (maximaal 67 
jaar). Bij een arbeidsongeschiktheid van 15% tot 
35% dekt de verzekering maximaal 100% van het 
oude loon van uw werknemer (tot EUR 100.000) 
gedurende maximaal 7,5 jaar of eerder als de AOW 
leeftijd (maximaal 67 jaar) wordt bereikt.

WIA Excedentverzekering TOP
De WIA Excedentverzekering TOP is een vrijwillige 
verzekering voor werknemers met een inkomen 
tussen de EUR 100.000 en EUR 300.000. Met deze 
verzekering is dan ook dit deel van het inkomen van 
uw werknemer verzekerd tot maximaal 70% bij 
een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer 
dan 35% tot de AOW leeftijd (maximaal 67 jaar).

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website 
of kunt u contact opnemen met ons Zorgteam of uw 
accountmanager.

extra
zekerheden
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Mevas B.V. 
Havinghastraat 25, 
1817 DA Alkmaar 

   088-4565420  
  zorgteam@Mevas.nl

Zorgteam van Mevas
Jacco van Straten
Suzanne Dirkmaat
Martine Schrijver
Sergio Petrone

Wij ontzorgen

mevas.nl


