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Ongevallenverzekering Collectief
De Ongevallenverzekering Collectief sluit helemaal aan op de cao voor de bouw. Er is 24-uursdekking.
De maximale uitkering is bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval € 50.000,-en de uitkering bij
overlijden als gevolg van een ongeval bedraagt € 25.000,-. De premie is € 29,25 per persoon per jaar.

ZW- en WGA-eigenrisicoverzekering

Wij zijn …
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als
kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm
gegroeid en is er veel veranderd. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk
familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart.

De kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen gedurende de 12 jaar dat u hiermee te
maken heeft, behoorlijk oplopen. Zelfs als het gaat om één persoon. Daarom is het belangrijk dat u
hiervoor de juiste maatregelen treft.
De Goudse biedt u een volledige oplossing

ex-werknemer. Als die begeleiding geen effect heeft,

bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)

betaalt u echter wel een hogere Ziektewetpremie

werknemers. Die bestaat uit de Verzuimverzekering

omdat de ex-werknemer langer ziek is. Ook

Conventioneel inclusief arbodienstverlening

hiervoor kunt u eigenrisicodrager worden. Als u

plus de ZW-eigenrisicoverzekering en de WGA-

kiest voor de ZW-eigenrisicoverzekering betaalt De

eigenrisicoverzekering (zie hierna). Met een

Goudse de uitkering. En wij ondersteunen u bij uw

persoonlijke regisseur voor de dienstverlening en

verantwoordelijkheden en maken echt werk

een gegarandeerd Budget terug-naar-werk van

van re-integratie!

Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan
het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische
verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap.
Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers hebben behoefte aan
iemand die hen kent en een advies geeft dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en
mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in
staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen.

€ 8.000,- per ziektegeval. Zo heeft u maximale grip
op het volledige risico. U krijgt als lid van Bouwend

WGA-eigenrisicoverzekering

Nederland 5% korting op zowel de ZW- als WGA-

Is een zieke werknemer na twee jaar nog steeds niet

eigenrisicoverzekering.

volledig aan het werk? Dan kan dit u nog tien jaar
lang veel geld kosten als het UWV hem gedeeltelijk

ZW-eigenrisicoverzekering

arbeidsongeschikt verklaart. U betaalt hiervoor een

U heeft voor werknemers die ziek uit dienst gaan of

WGA-premie aan het UWV. Maar er is een alternatief.

binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden

U kunt namelijk eigenrisicodrager worden voor de

te maken met de Ziektewet. Dit geldt ook voor

WGA. De uitkering betaalt u dan zelf. U bent dan ook

mensen met een bijzondere arbeidsovereenkomst

zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van de zieke

die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires. Zij

(ex-) werknemer. Met de WGA-eigenrisicoverzekering

krijgen maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering.

verzekert u zich voor het financiële risico. Daarnaast

U betaalt hiervoor een Ziektewetpremie aan het UWV

krijgt u persoonlijke ondersteuning om aan uw

en het UWV is verantwoordelijk voor het bepalen

verplichtingen te voldoen en uw arbeidsongeschikte

van de uitkering en de begeleiding van de zieke

(ex-) werknemer weer aan het werk te helpen.

Voor wie is deze combinatie geschikt?

Uw adviseur

Bedrijven tot 30 werknemers. Heeft uw bedrijf niet meer dan 30 werknemers en wilt u alleen een
eigenrisicoverzekering alleen afsluiten in combinatie met de Verzuim- en/of de ZW-eigenrisicoverzekering.
U kunt wel altijd een losse ZW-eigenrisicoverzekering en/of Verzuimverzekering afsluiten.
Bedrijven met 31 - 700 werknemers. Heeft uw bedrijf 31 tot 700 werknemers? Dan kunt u de WGAeigenrisicoverzekering alleen afsluiten als u niet alleen eigenrisicodrager bent voor de WGA maar óók
voor de Ziektewet op het moment dat de verzekering ingaat.
Bedrijven met meer dan 700 werknemers. Heeft uw bedrijf 700 werknemers of meer? Vraag dan aan
uw adviseur wat de mogelijkheden zijn.
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WGA-eigenrisicoverzekering afsluiten? Dan is dit mogelijk tot 1 januari 2017. Daarna kunt u de WGA-
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Arbo- en verzuimbegeleiding van ArboDuo
Sluit u bij ons een verzuimverzekering af? Dan kunt u die aanvullen met Arbo- en verzuimbegeleiding, als
abonnement1. Wij werken hiervoor samen met een deskundige partner: ArboDuo (onderdeel van ArboNed).
Dit is de grootste, landelijk werkende arbodienstverlener in de bouwsector, met ruime ervaring in de aanpak
van verzuim. De kosten per persoon per jaar bedragen slechts € 79,- excl. btw (2017). Het doel van deze
dienstverlening is:
–– terugdringen van ziekteverzuim van uw werknemers en de kosten van dat verzuim;
–– uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid weer zo snel als mogelijk aan het werk helpen;

Als ondernemer hoopt u natuurlijk dat u zich niet of nauwelijks hoeft bezig te houden met ziekte of
arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers. Maar wanneer er toch sprake is van verzuim kan een
slagvaardige aanpak u veel tijd en geld besparen. Daarom biedt De Goudse u, als ondernemer die
is aangesloten bij Bouwend Nederland, een 12-jaarsoplossing met het pakket PersoneelsImpulz.

U en uw zieke werknemer worden vanaf de eerste verzuimdag ondersteund.

Extra voordelen Verzuimverzekering
Als u bij ons een verzuimverzekering afsluit, heeft u veel voordelen.

Voor Bouwend Nederland geldt er een specifiek

Wij bieden leden van Bouwend Nederland de

Internetapplicatie Click & Claim

aanbod voor de volgende personeelsverzekeringen:

volgende voordelen:

Werknemersgegevens, zoals salaris(wijzigingen) en ziek- en herstelmeldingen, geeft u voor uw

–– Verzuimverzekering (Conventioneel en

–– Speciaal verzuimtarief;

verzuimverzekering door via de kosteloze internettoepassing Click & Claim. Hierdoor is een tijdige start van

–– Ongevallenverzekering die aansluit op de

de verzuimbegeleiding en snelle afwikkeling van de uitkering mogelijk. U kunt de verzuimverzekering ook

Stop Loss);
–– Ongevallenverzekering Collectief;
–– ZW-eigenrisicoverzekering;
–– WGA-eigenrisicoverzekering.

bouw-cao;
–– Samenwerking met ArboDuo, de grootste

afsluiten zonder Click & Claim. U kunt schade dan schriftelijk melden, maar de uitkering wordt dan niet per
maand maar per kwartaal afgewikkeld.

arbodienstverlener specifiek voor de bouw;
–– 5% korting op de ZW- en WGAeigenrisicoverzekering;
–– Toegang tot Bouwend Nederland Verzuimloket.

Dienstverlening vanuit WerkImpulz
De Goudse biedt u en uw werknemers niet alleen verzekeringen (als financieel vangnet). Wij bieden u ook
diensten om uw werknemers zo veel mogelijk aan het werk te houden of weer te helpen. Dit noemen wij
WerkImpulz. Deze diensten passen bij de verzekeringen die u afsluit, en preventie en begeleiding staan

Verzuimverzekering
De verzuimverzekering biedt dekking voor de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid
van uw werknemers in de eerste twee jaar. U kunt de verzekering afsluiten in combinatie met
arbodienstverlening. De verzuimverzekering is er in twee varianten:

altijd centraal.
–– Re-integratieondersteuning
Uw verzuimverzekering geeft u recht op ondersteuning bij uw wettelijke taken in het re-integratieproces
van een zieke werknemer.
–– Budget terug-naar-werk
Als onderdeel van WerkImpulz bieden wij u een gegarandeerd Budget terug-naar-werk wanneer u kiest
voor de Verzuimverzekering Conventioneel met arbodienstverlening van ArboDuo. We vergoeden

Verzuimverzekering Conventioneel

de kosten van re-integratie met dit budget als hiermee de arbeidsongeschiktheid wordt verkort of

Bij de Verzuimverzekering Conventioneel kiest u zelf een eigenrisicoperiode van 2, 4, 6, 13 of 26 weken.

verminderd. Het budget bedraagt € 4.000,- per ziektegeval. Als u de Verzuimverzekering Conventioneel

In deze periode is het risico voor u. Voor de periode daarna is er recht op een uitkering. Deze zijn voor u

met arbodienstverlening van ArboDuo combineert met een ZW-eigenrisicoverzekering en/of WGA-

extra voordelig omdat u lid bent van Bouwend Nederland. Daarnaast krijgt u pakketkorting als u meerdere
verzekeringen afsluit.

eigenrisicoverzekering bedraagt het zelfs € 8.000,-.
–– VerzuimCoach
U krijgt altijd een persoonlijk aanspreekpunt om de diensten van WerkImpulz in te zetten.

Verzuimverzekering Stop Loss

De VerzuimCoach ondersteunt u bij het re-integratieproces. Hij bekijkt ook de preventiemogelijkheden.

De Verzuimverzekering Stop Loss kenmerkt zich door een eigen risico in geld. Wanneer deze grens is bereikt,

Ook als uw werknemer na twee jaar verzuim in de WIA terechtkomt, blijft de VerzuimCoach u ondersteunen.

volgt er een uitkering voor het meerdere bedrag. U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u minstens 25

Onze VerzuimCoaches werken nauw samen met de arbodienst ArboDuo.

werknemers heeft met een totale loonsom van minstens € 675.000,-. U krijgt als lid van Bouwend Nederland
10% korting op de premie. Daarnaast krijgt u pakketkorting als u meerdere verzekeringen afsluit.

Werkgeverslasten
U kunt op uw verzuimverzekering de werkgeverslasten meeverzekeren tot een maximum van 43% van de
totale verzekerde SV-jaarloonsom. Dit is omgerekend 60% van de totale afgetopte bruto-jaarloonsom.
Werkgeverslasten zijn bijvoorbeeld de werkgeverspremies voor de wettelijke werknemersverzekeringen en de
premie Zorgverzekeringswet.

1 U kunt ook gebruik (blijven) maken van een andere arbodienst. U verliest dan wel de voordelen van
Budget terug-naar-werk.

