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helpt u tijd èn geld  

te besparen!



MEVAS zorg- en verzuimaanpak  
Meer service, minder kosten!

Geachte ondernemer,

Bespaar zorg èn tijd!

Zorg voor uw medewerkers is een belangrijk deel van uw bedrijfsvoering, zoals ook het  

voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. En mocht dat toch voorkomen, dan moet  

u zorgen voor een zo snel mogelijke terugkeer van uw medewerker op het werk. De overheid 

legt de verantwoordelijkheid hiervoor geheel op úw schouders.

Maar met MEVAS staat u er niet alleen voor. De MEVAS Zorg- en Verzuimaanpak neemt u deze 

verantwoordelijkheid grotendeels uit handen. Dat bespaart u veel zorg. En tijd!

Lagere premies door collectieve afspraken!

Als volle dochter van de Koninklijke Metaalunie kan MEVAS u - als Metaalunielid - een op 

maat gesneden pakket verzekeringen aanbieden. Door collectieve afspraken te maken met  

diverse verzekeringsmaatschappijen kunnen wij veel extra's en hoge kortingen bedingen!

Helder en duidelijk!

Deze brochure is samengesteld om u snel een inzicht te bieden bij het nakomen van uw  

wettelijke verplichtingen op het gebied van de zorg- en verzuim. Oók preventief!

Aarzel niet!

Heeft u nog vragen of wilt u ondersteuning, aarzelt u dan niet contact op te nemen met ons 

gespecialiseerde MEVAS Zorgteam. Zij helpen u zéker verder!

Met vriendelijke groet,

Hans Veenswijk

Algemeen Directeur MEVAS
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Het MEVAS Zorgteam

Wetgeving heeft ervoor gezorgd dat u als werkgever steeds meer verantwoordelijkheden heeft gekre-

gen op het gebied van arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. Door de Wet Verbetering 

Poortwachter is het in de afgelopen jaren steeds meer uw taak geworden om te voorkomen dat mede-

werkers ziek worden en te zorgen voor snelle re-integratie wanneer arbeidsongeschiktheid optreedt. 

De financiële consequenties van verzuim rusten grotendeels op uw schouders.

Gezondheidsmanagement

Het voorkomen van verzuim begint met preventie. U dient te weten waar zich in uw onderneming 

mogelijke risico’s bevinden op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn en bij te dragen aan 

een gezonde, verantwoorde levensstijl en een goed gevoel op het werk.

Verzuimprotocol

Maar u kunt niet alle risico’s elimineren. Ook bij ziekte van uw medewerker, of na een ongeval thuis, 

onderweg of tijdens het sporten bent u wettelijk verplicht uw verantwoordelijkheid te nemen en te 

zorgen voor een zo snel mogelijke werkhervatting. In een verzuimprotocol staat precies vermeld wat 

en wanneer er van alle partijen wordt verwacht. Dit kan variëren van het aanbieden van tijdelijk ver-

vangend werk tot het zoeken naar een geschikte plek bij een ander bedrijf. Mocht het UWV oordelen 

dat u onvoldoende inspanningen heeft gedaan voor de re-integratie van uw medewerker, dan riskeert 

u een boete van een extra jaar loondoorbetaling. 

De kosten van verzuim

In de CAO Metaal en Techniek is overeengekomen dat u het loon van uw medewerkers gedurende de 

eerste 6 maanden van arbeidsongeschiktheid volledig moet doorbetalen. Daarna betaalt u gedurende 

de volgende 18 maanden van arbeidsongeschiktheid 90% van het salaris.

MEVAS zorg- en verzuimaanpak / Het MEVAS Zorgteam
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 medew. 1   medew. 2   medew. 3   medew. 4

Duur verzuim in weken  2  13  52  104

Bruto jaarloon in euro  28.500  28.500  28.500  28.500 

Kosten vervanging€  1.339  6.871  27.305  54.522 

Productieverlies€  126  1.521  6.544  13.318 

Kosten arbodienstverlening€  93  93  110  220 

Verzuimbegeleiding€  40  214  855  1.710 

Aftrek niet betaald loon  €        2.850-

Verzuimkosten totaal€  1.598 8.699 34.814  66.920 

Waarvan kosten 2e ziektejaar                                                                                                                32.058 

Verzuimkosten  in euro's (Bron: TNO)

Het MeVAS ZorgteAM  
iS beScHikbAAr oM u  
door Het woud VAn 
regelgeVing Heen 

te loodSen!

Uitgaande van een medewerker met een bruto salaris van 28.500 euro per jaar bedragen uw kosten 

bij 2 jaar arbeidsongeschiktheid uit hoofde van de loondoorbetalingsverplichting derhalve al  

52.725 euro. Maar dit is nog lang niet alle schade die u oploopt. TNO heeft berekend dat u  

minimaal eenzelfde bedrag kwijt bent aan indirecte kosten, zoals sociale lasten, productieverlies en 

vervangingskosten.

Maar ook met deze kosten bent u er nog niet. Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid wordt uw medewer-

ker door het UWV beoordeeld. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid volgt een WGA-uitkering. 

Deze uitkering wordt gefinancierd uit de gedifferentieerde WGA-premie die u, wanneer u geen 

eigen risicodrager bent, betaalt aan de belastingdienst. Wanneer er een medewerker in de WGA is  

gekomen, zult u merken dat deze premie twee jaar later aanzienlijk stijgt. En dàt gedurende een 

periode van maximaal 10 jaar!  

MEVAS zorg- en verzuimaanpak / Het MEVAS Zorgteam
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Het MeVAS ZorgteAM
Zorgt Voor een op uw 

MAAt geMAAkt 
ZorgVerZekeringSpAkket!

MEVAS

Natuurlijk is verzuim in eerste instantie een zaak van u en uw medewerker. Maar hoe gaat u om 

met deze verantwoordelijkheid? MEVAS, het assurantiekantoor van de Koninklijke Metaalunie, 

doet haar uiterste best om de leden van deze organisatie hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Bij MEVAS kunt u advies krijgen over gezondheidsmanagement. Er is een breed scala aan diensten 

en verzekeringen ontwikkeld, die erop gericht zijn om verzuim te voorkomen en in voorkomende 

gevallen te beperken, waarbij ook de financiële risico’s zijn afgedekt. Inclusief een arbeidsonge-

schiktheidsverzekering voor u als ondernemer. U bent immers óók belangrijk. 

Wilt u professioneel advies? Bel het Zorgteam van MEVAS! Telefoon (072) 532 45 28.

MEVAS zorg- en verzuimaanpak / Het MEVAS Zorgteam



10 goede redenen om voor de arbeidsongeschiktheids verzekering van 

MEVAS te kiezen: 

 Inkomenszekerheid voor de zelfstandig ondernemer 

 Lage premie, tot meer dan 50% lager dan de reguliere tarieven van andere  

verzekeraars 

 Uitstekende begeleiding bij arbeidsongeschiktheid 

 Uw beroep is het uitgangspunt bij de vaststelling van de  

mate van arbeidsongeschiktheid 

 Volledig af te stemmen op uw eigen wensen en behoeften 

 Tot 45 jaar geen keuring bij toetreding 

 Aanvangskorting in de eerste 3 verzekeringsjaren 

 Premie fiscaal aftrekbaar 

 Premievrijstelling bij langdurige arbeidsongeschiktheid 

 Toetreding tot 59 jaar 

Arbeidsongeschikt   heidsverzekering 
voor de ondernemer

Een zelfstandig ondernemer die door ziekte of een ongeval niet in staat is 

om te werken zal geconfronteerd worden met inkomensverlies. De situatie 

kan zich voordoen dat u in het geheel geen inkomen meer heeft. Er is geen 

recht op een uitkering van de overheid, dus daar hoeft u niet aan te kloppen. 

U loopt dus een groot financieel risico. Dit risico kunt u afdekken met een arbeidsongeschiktheids-

verzekering.
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Een zelfstandig ondernemer 

heeft geen recht op een  

uitkering van de overheid

tot Meer dAn 
50% lAgere preMie  
dAn de norMAle 

tArieVen!

MEVAS zorg- en verzuimaanpak / Arbeidsongeschikt   heidsverzekering voor de ondernemer
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Kritieke punten in verzuimbegeleiding

Interventie

spreekuur:

Probleem-

analyse &

re-integratie 

 advies

Werken aan 

herstel: 

Plan van  

Aanpak &  

toewijzen 

casemanager

Week                                        0                   6        8       12                          39      42                91                      104

1e dag ziekmelding

Verplichte contactmomenten:

Evaluatie iedere 6 weken

Vitaal Uitval Reintegratiedossier casemanager + verzuimbegeleider

Beoordelingsmoment

Flexibele 

keuring 

IVA

42e weeks

melding

UWV

Aanleveren 

re-integratie-

dossier tbv 

WIA aanvraag

Moment om MEVAS te bellen

• Concreet advies

• Zorgbemiddeling vanaf dag 1

Regeling van financieringen van onder meer:

• Thuiszorg in acute fase

• Arbeidsdeskundig advies

• Kortdurende psychologische zorg

• Rouwverwerking

• Mediation bij arbeidsconflict

• Bedrijfsmaatschappelijk werk (kortdurend)

UWV

WIA

Wet Verbetering Poortwachter

MEVAS zorg- en verzuimaanpak / Wet Verbetering Poortwachter



Present

Present is een uitgebreid pakket van diensten, waarmee u investeert in de gezondheid van uw  

medewerkers en uw onderneming. Bovendien biedt Present u financieel voordeel met vergoedingen 

en kortingen.

Een volledig overzicht 

van de onderdelen van 

Present vindt u in het 

handboek op onze  

website www.mevas.nl
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Belangrijkste onderdelen Present:

  Wachttijdbemiddeling en zorggarantie

  Managementinformatie

  Bedrijfstrainingen

  Verzuimscan

  Thuishulp in acute fase

  Kortdurende psychologische zorg

  Middellange psychologische zorg

  Bedrijfsmaatschappelijk werk

  Preventieve rug- of RSI-training

  Bescherm- en veiligheidsbrillen

  Gehoorbeschermers

  Veiligheidsmaterialen (o.a. kleding en schoenen)

  Griepprik

  Arbeidsdeskundig advies

  Mediation

  Individuele training i.v.m. psychische of fysieke klachten

profiteer VAn  
finAncieel Voordeel  

Met Vergoedingen en 
kortingen!

MEVAS zorg- en verzuimaanpak / Werkgeversverzekeringen



10

Verzuimverzekering

Hoe goed u alles op het werk ook inricht, ook privé 

lopen uw medewerkers risico, bijvoorbeeld in het ver-

keer of tijdens het sporten. Als werkgever bent u wette-

lijk verplicht gedurende twee jaar het loon van uw 

arbeidsongeschikte medewerker voor 70% door te betalen. In de CAO Metaal en Techniek is zelfs 

vastgelegd dat u gedurende 6 maanden 100% door dient te betalen en de daaropvolgende 18  

maanden 90%. Dit is een groot financieel risico. U kunt dit verzekeren met de door ons ontwikkelde  

verzuimverzekering. Wanneer u kiest voor onze verzuimverzekering verzekert u zich niet alleen 

tegen de financiële gevolgen van verzuim binnen uw onderneming. Anders dan bij andere verzeke-

raars, kiest u ook voor gemak en één totaaloplossing. 

10 goede redenen om voor de verzuimverzekering bij MEVAS te kiezen: 

 één loket 

 GRATIS aansluiting bij arbodienst 

 KOSTeLOOS ReaDirect 

 Mutaties via Mn Online 

 Digitale ziek- en herstelmelding via Mn Online

 Doormelding aan alle betrokken partijen 

 Gratis verhaalsrechtsbijstand 

 Voldoet aan eisen Wet Verbetering Poortwachter 

 Maandelijkse uitkering bij schade 

 Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding 

Dekt uw financiële risico's  

van loondoorbetaling tijdens 

verzuim

MEVAS zorg- en verzuimaanpak / Werkgeversverzekeringen



ReaDirect

ReaDirect is uw eerste aanspreekpunt rond verzuim en heeft als doel uw  

arbeidsongeschikte medewerker, in samenwerking met u, zo snel mogelijk  

weer aan het werk te krijgen. Dit loket, mede opgericht door de Koninklijke 

Metaalunie, is kosteloos in combinatie met de verzuimverzekering.

ReaDirect betekent voor u:

 een gespecialiseerd aanspreekpunt voor vragen over preventie, ziekteverzuim  

en re-integratie

 Actieve advisering en begeleiding op maat bij frequent verzuim van een  

medewerker

 Snelle en oplossingsgerichte advisering bij langdurig verzuim van een medewerker

 Ondersteuning bij UWV-procedures en formulieren

 Analyse van subsidiemogelijkheden en de aanvraag hiervan

 Regelen van medefinanciering van trainingen of therapieën voor re-integratie

 Hulp bij wachttijdbemiddeling

 Gebruikmaking van Present (pagina 9)

11

www.reAdirect.nl

MEVAS zorg- en verzuimaanpak / Werkgeversverzekeringen
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Collectieve Zorgverzekering

Een goede en snelle behandeling van medische aandoe-

ningen is essentieel om arbeidsongeschiktheid zo kort 

mogelijk te laten duren. Speciaal voor leden van de 

Koninklijke Metaalunie en hun medewerkers heeft 

MEVAS een zeer compleet en financieel aantrekkelijk collectief contract ontwikkeld.

10 goede redenen om voor de zorgverzekering van MEVAS te kiezen:

 

 Vrije keuze van arts, specialist en ziekenhuis 

 Geen verplicht eigen risico bij een aantal veelvoorkomende operaties 

 Goede en snelle zorg door zorgbemiddeling 

 10% premiekorting op de basisverzekering, 15% korting op  

de aanvullende verzekeringen 

 Volledig af te stemmen op uw eigen wensen en behoeften door  

middel van aanvullende verzekeringen 

 Bij keuze voor een aanvullende verzekering gratis extra dekkingen 

 extra dekking bij spoedeisende zorg in het buitenland 

 Health check voor de medewerker 

 extra dekking voor fysiotherapie 

 Overstap naar het collectieve contract SUPeReeNVOUDIG! 

Adequate, medische  

behandeling bij ziekte

10-15% korting op de 
ZorgVerZekering VAn uw 

MedewerkerS!
(en Hun geZinSleden)

MEVAS zorg- en verzuimaanpak / Werknemersverzekeringen
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WIAverzekeringen 

Het kan voorkomen dat een medewerker, ondanks alle maatregelen,  

langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. In dat geval krijgt  

uw medewerker te maken met de Wet Werk en Inkomen naar 

Arbeidsvermogen (WIA).

De WIA bestaat uit twee onderdelen:

IVA: Medewerkers die volledig (80% of meer) en blijvend arbeidsongeschikt zijn. Zij ontvangen  

75% van hun laatstverdiende gemaximeerde salaris. De overheid stelt elk halfjaar de hoogte 

van het gemaximeerde salaris vast.  

WGA: Medewerkers die meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn maar niet onder de IVA vallen. Zij 

krijgen voor bepaalde tijd een loongerelateerde uitkering. Daarna is de uitkering afhankelijk 

van de benutting van de resterende arbeidscapaciteit. 

Langdurige arbeidsongeschiktheid betekent altijd een terugval in inkomen. MEVAS heeft voor u 

maatgerichte oplossingen die het inkomen tot een aanvaardbaar niveau aanvullen.

WIABodemverzekering

Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker tot 35% mag de werkgever, ondanks de verminder-

de arbeidscapaciteit, het dienstverband met de medewerker niet op grond hiervan beëindigen. Er 

dienen onderling afspraken gemaakt te worden over de hoogte van het salaris. Om problemen te 

voorkomen vult deze verzekering het salaris van de gedeeltelijk (15%-35%) arbeidsongeschikte 

medewerker gedurende 7,5 jaar aan tot 100%.

Behoud van een gegarandeerd 

inkomen voor uw medewerkers 

bij arbeidsongeschiktheid

MEVAS zorg- en verzuimaanpak / Werknemersverzekeringen
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WGAHiaatverzekering

Wanneer een medewerker tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt is, ontvangt deze volgens de WIA 

in eerste instantie een loongerelateerde uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen. De 

duur van deze uitkering is beperkt en afhankelijk van het arbeidsverleden. 

Na afloop van de loongerelateerde uitkering volgt een uitkering die afhankelijk is van de benutting 

van de overgebleven arbeidscapaciteit. In de praktijk leidt de WGA-uitkering vaak tot een aanzien-

lijke inkomensterugval. Met de WGA-Hiaatverzekering heeft de medewerker de garantie dat hij 

minimaal 70% van zijn laatstverdiende, gemaximeerde inkomen behoudt.

Zowel de WIA-Bodemverzekering als de WGA-Hiaatverzekering worden aangeboden via de  

CAO Metaal en Techniek. Voor bedrijven die niet CAO-plichtig zijn hebben wij vergelijkbare  

verzekeringsoplossingen.

Excedentverzekering

De genoemde regelingen zijn gebaseerd op 70%, dan wel 75% van het laatstverdiende, gemaxi-

meerde inkomen. Medewerkers met een hoger salaris hebben te maken met meer inkomensverlies 

omdat er voor het gedeelte van het salaris boven het maximum geen voorziening is. Met de 

Excedentverzekering zijn ook de inkomsten van deze medewerkers, wanneer zij arbeidsongeschikt 

worden, gebaseerd op 70%, 75% of zelfs 80% van het laatstverdiende inkomen.

WGABasisverzekering

De WGA wordt door de Belastingdienst en het UWV uitgevoerd. U kunt er als werkgever voor  

kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dit betekent dat u als werkgever de WGA-uitkeringen 

gedurende een periode van 10 jaar voor eigen rekening neemt. Dit risico verzekert  u met de  

WGA-Basisverzekering. De premie voor deze verzekering is lager dan de gedifferentieerde premie 

die u voor dit risico aan de belastingdienst betaalt. De gedifferentieerde premie van de belasting-

dienst komt te vervallen vanaf het moment dat u eigenrisicodrager bent.

Met de excedentVerZekering 
Zijn ook de inkoMSten 

VAn uw MedewerkerS Met  
een Hoger SAlAriS bij 
ArbeidSongeScHiktHeid 

gegArAndeerd!

MEVAS zorg- en verzuimaanpak / Werknemersverzekeringen



Wilt u vrijblijvende offertes van ons ontvangen voor één  

of meerdere verzekeringen die in deze brochure zijn genoemd,  

dan nodigen wij u uit het offerte-aanvraagformulier in deze  

brochure in te vullen. 

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 

(salaris > gemaximeerd salaris)

CAO-

aanvulling

(werkgever)

Loondoorbetalings-

verplichting

(werkgever)

Verzuimverzekering

WGA

Loongerelateerde 

Uitkering

(overheid)

WGA-Hiaatverzekering

(verzekeraar)

WGA-uitkering (overheid)

Loon (medewerker)

Excedentverzekering (verzekeraar)
70%

100%

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 e.v. 65 jaar

15
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Eigen risiotermijn:                                              2  weken*        6 weken          13 weken         26 weken

Dekking:

  conform CAO Metaal en Techniek (6 maanden 100% loondekking 18 maanden 90% loondekking)

  Eerste jaars dekking 75% loondekking 

  Eerste jaars dekking 100% loondekking

  Tweede jaars dekking 70% loondekking 

  Stoplossverzekering (minimale loonsom 650.000,00 euro)

* 2 weken alleen mogelijk met < 15 medewerkers.

  WIA Verzekeringen

Deelname CAO Metaal en Techniek                        Ja            Nee

Loonheffingsnummer/ sectornummer:

Te verzekeren buto jaarloonsom:

Dekking

  WIA-Bodemverzekering (conform CAO Metaal en Techniek)

  WGA-Hiaatverzekering (conform CAO Metaal en Techniek)

  WIA-Excedentverzekering

  WGA-Basisverzekering

3. Ondertekening:

Naam tekenbevoegde:

Plaats en datum:

Handtekening:

Mail het formulier naar zorgteam@mevas.nl   U kunt het ook versturen naar  

MEVAS Assurantiën BV t.a.v. het Zorgteam. Antwoordnummer 85111, 1850 AC HEILOO.  

Of fax (072) 533 82 34. I: www.mevas.nl

Totaal aantal medewerkers:                                 Drie jaar             Twee jaar             Vorig jaar               Heden
                                                                                geleden               geleden

Aantal verzuimdagen  

of verzuimpercentage:

Vervolg verzuimverzekering



 Offerte-aanvraagformulier

1. Bedrijfsgegevens:

Naam bedrijf

Contactpersoon dhr./mw.  

Correspondentieadres

Postcode/plaats

Telefoonummer  

Faxnummer 

E-mailadres 

Lidmaatschapsnr. Metaalunie

Inschrijvingsnr. Kamer van Koophandel 

   Arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemers/ directeur grootaandeelhouders

Gegevens te verzekeren kandidaat:

Naam (voorletters + achternaam)                                                                                                       man      vrouw 

Geboortedatum

Beroep 

Bruto jaarinkomen 

(gemiddelde afgelopen drie jaar)                                                                                                                                   euro

Verzekerde rente 

(maximaal 80% van het jaarinkomen)                                                                                                                          euro

Eindleeftijd 

  55 jaar          60 jaar          62 jaar         65 jaar         tot … . . . . . . . . . … . .  jaar

Eigen Risico termijn

  15 dagen      30 dagen      60 dagen      90 dagen      180 dagen      365 dagen      730 dagen

  Informatie Zorgverzekering

  Informatie Present

  Informatie Verzuimverzekering

Loonheffingsnummer/sectornummer

Te verzekeren bruto jaarloonsom

Zie ommezijde.



10 goede redenen om voor 
MEVAS te kiezen: 

MEVAS Assurantiën bv. Postbus 126, 1850 AC HEILOO. Telefoon: (072) 532 45 28.  

Fax: (072) 533 82 34. E-mail: zorgteam@mevas.nl   Internet: www.mevas.nl

  100% eigendom van de Koninklijke Metaalunie

  Doel: belangen van de leden te behartigen op het  
gebied van verzekeringen 

  Kennis van de verzekeringsmarkt en de metaalbranche

  één loket voor alle verzekeringen op het gebied van zorg en verzuim 

  Hoge premiekortingen 

  Uitgebreide dekkingen 

  Gratis diensten, gericht op het voorkomen en beperken van verzuim 

  MEVAS Zorgteam: grote expertise op het gebied van zorg en verzuim 

  Persoonlijk, op maat gesneden, advies 

   Gemak

10 goede redenen om voor de MEVAS zorg- en  
verzuim aanpak te kiezen:


