
Uw adviseur

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 fi ets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm 
gegroeid en is er veel veranderd. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafh ankelijk 
familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart.

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.

Ona� ankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers hebben behoeft e 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 onafh ankelijke adviseurs, die als geen ander in 
staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen.
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voor Bouwend Nederland
Een complete oplossing tegen een aantrekkelijk tarief 
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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 CompleetVerzekerd 
Mijn personeel.

Voor Bouwend Nederland geldt er een speciaal 

aanbod voor de volgende personeelsverzekeringen:

 –  Verzuimverzekering;

 – Ongevallenverzekering Collectief;

 – WGA-gatverzekering Plus

 – ZW-eigenrisicoverzekering;

 – WGA-eigenrisicoverzekering.

U profiteert als lid van Bouwend Nederland van de 

volgende voordelen:

 –  scherpe tarieven;

 –  samenwerking met ArboDuo, de grootste 

arbodienstverlener voor de bouw;

 – arbopakket 'Verzuimloket Bouwend Nederland, 

inclusief casemanagement';

 –  vergoeding van inzet Social Support van 

Bouwend Nederland bij (dreigend) verzuim;

 – vergoeding van inzet STEP (ledenvoordeelpartner 

van Bouwend Nederland);

 –  verzuim- en ongevallenverzekering die aansluiten 

op de bouw-cao;

 –  5% korting op de overige WIA verzekeringen 

 – tot 10% pakketkorting als u meerdere 

personeelsverzekeringen bij de Goudse sluit.

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.

Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen 
Bij de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen kiest u zelf een eigenrisicoperiode van 2, 4, 6, 13 of 26 weken. 

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

extra voordelig omdat u lid bent van Bouwend Nederland.

Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld  
Bij de Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld heeft u een afgesproken bedrag als eigen risico. Wanneer deze 

grens is bereikt, volgt er een uitkering voor het bedrag daarboven. U kunt deze verzekering afsluiten als u 

minstens 25 werknemers heeft met een totale loonsom van minstens € 675.000,-. U krijgt als lid van Bouwend 

Nederland 10% korting op de premie.



Werkgeverslasten 
Er geldt een maximale jaarloonsom van € 125.000,-  per werknemer, exclusief 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. 

Eindleeftijd
De eindleeftijd van de Verzuimverzekering is de AOW-leeftijd.

Arbo- en verzuimbegeleiding van ArboDuo 
Sluit u bij ons een Verzuimverzekering af? Dan kunt u die aanvullen met arbo- en verzuimbegeleiding, als 

abonnement. 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. U krijgt dan toegang tot het Preventie- en verzuimloket Bouwend Nederland. De kosten per 

persoon per jaar bedragen slechts € 88,- excl. btw (2021). 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 mogelijk aan het werk helpen;

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

Persoonlijke begeleiding
ArboDuo en De Goudse helpen u om verzuim te voorkomen en beperken. Zo heeft u een VerzuimCoach 

als sparringpartner voor uw algemene vragen op het gebied van preventie en re-integratie. Ook regelt uw 

coach kosteloze rechtsbijstand bij juridische geschillen in verband met de loondoorbetalingsplicht. U krijgt 

daarnaast een vast aanspreekpunt bij ArboDuo. 

Voordelen complete oplossing inclusief arbodienstverlening
 –  Eén online ziek- of herstelmelding is voldoende om ons én ArboDuo te informeren.

 –  Budgetten voor preventie (€ 1.250,- per dreigend zieke werknemer) en re-integratie (€ 4.000,- per zieke 

werknemer). Dit is in combinatie met inzet van Social Support en STEP  vanuit Bouwend Nederland.

 –  U voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Krijgt u in het kader van die wet toch een 

boete? Dan vergoeden wij die. 

Deze voordelen gelden in combinatie met het Preventie- en verzuimloket Bouwend Nederland van ArboDuo. 

Kiest u hier niet voor? Dat kan ook. Dan komen de bovengenoemde voordelen te vervallen en bekijken we per 

zieke werknemer of de baten hoger zijn dan de kosten om te bepalen of we meebetalen.



WGA-gatverzekering Plus voor Bouwend Nederland 
Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid
De bouw is een bruisende branche, met veel lichamelijke arbeid. Daardoor is er een 
bovengemiddelde kans dat een werknemer een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt (geheel 
of gedeeltelijk). Zijn inkomen kan dan fórs dalen, zelfs tot onder bijstandsniveau. U kunt uw 
werknemers (en hun gezinnen) hiertegen beschermen met een collectieve verzekering.

De WGA-gatverzekering Plus voor Bouwend Nederland sluit niet alleen aan op de wettelijke uitkeringen bij 

arbeidsongeschiktheid maar ook op de basisvoorziening vanuit de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de 

Bouwnijverheid. Uw werknemers zijn verzekerd van een inkomen van 70% van het laatstverdiende loon tot de 

WIA-loongrens(€ 58.307,40 in 2021). Daarnaast keert de verzekering een bonus uit als uw werknemer nog 

minstens 25% verdient van wat hij volgens het UWV nog kan verdienen. En uw werknemer krijgt begeleiding 

van onze WIA-coach als hij langdurig arbeidsongeschikt is. 

De voordelen op een rij
 –  Inkomenszekerheid van 70% van het 

laatstverdiende loon tot de WIA-loongrens.

 –  Bonus van 10% van nieuw loon (tot WIA-

loongrens) bij benutting van 25% van de 

restverdiencapaciteit. De bonus wordt uitgekeerd 

tot de AOW-leeftijd.

 –  WIA-coach helpt uw werknemer meer te kunnen 

gaan werken, nieuw werk te vinden en/of bij 

herscholing. 

 – Tot 10% pakketkorting als u meerdere 

verzekeringen afsluit (bijvoorbeeld Verzuim-, 

ZW- of WGA-eigenrisico- of collectieve 

Ongevallenverzekering).

Bijzonderheden
 – Premie (2021) voor leden Bouwend Nederland: 

0,315% van het SV-loon.

 –  Werknemers kunnen alleen deelnemen aan 

de verzekering als zij óók deelnemen aan het 

arbeidsongeschiktheidspensioen van het Bpf 

Bouw.

De onderstaande aanvullende arbeids-

ongeschiktheidsverzekeringen kunnen het aanbod 

voor uw werknemers compleet maken:

 –  WIA-aanvullingsverzekering onder 35 procent. 

Voor werknemers die minder dan 35 procent 

arbeidsongeschikt zijn en dus geen wettelijke 

WIA-uitkering ontvangen. 

 –  WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-

loongrens. Voor werknemers die meer verdienen 

dan de WIA-loongrens.

Als lid van Bouwend Nederland ontvangt u 5% 

korting op deze aanvullende WIA- verzekeringen. 

Ongevallenverzekering Collectief
De Ongevallenverzekering Collectief sluit helemaal aan op de cao voor de bouw. Er is 24-uursdekking.  

De maximale uitkering is € 50.000,- bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval en de uitkering bij 

overlijden als gevolg van een ongeval bedraagt € 25.000,-. De premie is € 29,95 per persoon per jaar.



Welke combinatie is voor u mogelijk?
U kunt de verzekeringen los afsluiten of in combinatie met andere verzekeringen. Voor de ZW- en WGA-

eigenrisicoverzekering geldt het volgende.

Bedrijven tot 30 werknemers. U kunt de ZW- en/of WGA-eigenrisicoverzekering alleen afsluiten in 

combinatie met onze Verzuimverzekering. WGA is alleen mogelijk als u ook ZW bij ons afsluit.

Bedrijven met 31-700 werknemers. Alle combinaties zijn mogelijk. Maar als u de WGA-

eigenrisicoverzekering afsluit, moet u op de datum van ingang wel altijd (ook) eigenrisicodrager voor de 

Ziektewet zijn.

Bedrijven met meer dan 700 werknemers. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

ZW- en WGA-eigenrisicoverzekering 
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 bij ziekte 

en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. 

Die bestaat uit de Verzuimverzekering Eigen 

Risico in Dagen inclusief arbodienstverlening 

plus de ZW-eigenrisicoverzekering en de WGA-

eigenrisicoverzekering (zie hierna). Met een 

persoonlijke regisseur voor de dienstverlening en 

verdubbeling van het gegarandeerde re-integratie-

budget naar € 8.000,- per ziektegeval. Zo heeft u 

maximale grip op het volledige risico. U krijgt als lid 

van Bouwend Nederland 5% korting op zowel de ZW- 

als WGA-eigenrisicoverzekering.

ZW-eigenrisicoverzekering
U heeft voor werknemers die ziek uit dienst gaan of 

binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden 

te maken met de Ziektewet. Dit geldt ook voor 

mensen met een bijzondere arbeidsovereenkomst 

die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires. Zij 

krijgen maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering. 

U betaalt hiervoor een Ziektewetpremie aan het UWV 

en het UWV is verantwoordelijk voor het bepalen 

van de uitkering en de begeleiding van de zieke 

ex-werknemer. Als die begeleiding geen effect heeft, 

betaalt u echter wel een hogere Ziektewetpremie 

omdat de ex-werknemer langer ziek is. U kunt hier 

eigenrisicodrager voor worden. Als u kiest voor de 

ZW-eigenrisicoverzekering betaalt De Goudse 

de uitkering. En wij ondersteunen u bij uw 

verantwoordelijkheden en maken echt werk  

van re-integratie!  

WGA-eigenrisicoverzekering
Is een zieke werknemer na twee jaar nog steeds niet 

volledig aan het werk? Dan kan dit u nog tien jaar 

lang veel geld kosten als het UWV hem gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt verklaart. U betaalt hiervoor een 

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

U kunt namelijk eigenrisicodrager worden voor de 

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

zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van de zieke 

(ex-)werknemer. Met de WGA-eigenrisicoverzekering 

verzekert u zich voor het financiële risico. Daarnaast 

krijgt u persoonlijke ondersteuning om aan uw 

verplichtingen te voldoen en uw arbeidsongeschikte 

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