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Het Veldsink Vitaalplan 
Als u werknemers in dienst heeft, krijgt u vroeg of laat te maken met 
verzuim. Wist u dat met actieve begeleiding dit verzuim verminderd 
kan worden? Dit levert u gezonde medewerkers en daarmee een 
gezonde bedrijfsvoering op. Wij hebben een uniek aanbod waarmee 
wij u op dit vlak volledig ontzorgen.  

Doorbetaling loon 
U bent als werkgever verplicht uw zieke werknemer twee jaar lang 
het loon door te betalen. Tijdens deze twee jaar dienen u en uw 
werknemer, conform de Wet Verbetering Poortwachter, alles in het 
werk te stellen om een snelle re-integratie te bewerkstelligen. Vaak 
gebeurt dit in samenwerking met een arbodienst en/of bedrijfsarts.
 

Wij doen het werk, zodat u kunt ondernemen!
In ons uniek aanbod bieden wij u een totaalpakket op het gebied 
van verzuimbegeleiding, ARBO, salarisadministratie en HR onder-
steuning. Ook toetsen wij samen met u of ons aanbod aansluit 
op de arbeidsovereenkomsten en de CAO. Te denken valt aan de 
hoogte van de wettelijke loondoorbetaling, verplichte collectieve 
werknemersverzekeringen, maar ook de aanwezigheid van een 
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
 
Met andere woorden, wij nemen u alle zorgen uit handen, zodat u 
kunt ondernemen. Dit levert u tijd en besparingen op!

1  
2
3  

Allereerst moet u als ondernemer kunnen 
doen waar u goed in bent: ondernemen. 
Dat vereist alle tijd en aandacht. Dan is 
het een geruststellende gedachte wanneer 
al uw risico’s in kaart zijn gebracht, de 
verzekerbare risico’s daar waar nodig 
zijn afgedekt en uw financiële belangen 
optimaal worden behartigd. Dat is onze rol 
als adviseur, uw partner in zekerheid.

Inventariseren
In een risicoprofiel brengen 
wij uw persoonlijke risico’s 
in kaart en die van uw 
onderneming.

Analyseren & Adviseren 
Als alle risico’s in kaart zijn 
gebracht onderzoeken we de 
impact, analyseren de moge- 
lijke gevolgen en geven op 
basis hiervan een advies.

Ontzorgen
Als wij weten wat uw wensen 
zijn, kunnen we aan de slag.
Veldsink regelt het, zoals met 
u besproken.

Veldsink voor 
ondernemers



Verzekeringen
Verzuimverzekering -  - 
Verzuimverzekering + 12 jaars propositie - -

Verzuimbegeleiding
Arbodienstverlening 
Raadgevers (i.g.v. langdurig verzuim)* -

HR portaal
Ziek- / herstelmeldingen
Monitoring arbeidsovereenkomsten -
Muteren salaris- en personeelsgegevens -
Registratie van verlofdagen -

Salarisadministratie 
Loonstroken en jaaropgave voor uw personeel -
Jaarwerk voor uw accountant -

Overige diensten
Uw eigen HR medewerker op afstand -
Helpdesk arbeidsrecht -
Kennis- en modellenbibliotheek -
Verzuim- en loonkostenanalyse -

Kosten werkgever
Premie verzuimverzekering standaard tot 10% korting tot 10% korting
Abonnement Veldsink Adviesgroep - maatwerk maatwerk
Arbodienstverlening maatwerk - - 

Uw keuze

CAO (mantels) van toepassing?  JA, nl:  NEE
RI&E aanwezig  JA NEE
Uitbreidingen/overnames te verwachten  JA NEE
 

Kopie werkhervattingskas (laatste 3 jaar)     

Aanvullende verzekeringen    
WIA Bodem (< 35% AO)  JA NEE
WGA Hiaat  JA NEE
WGA Hiaat uitgebreid  JA NEE
WIA Excedent  JA NEE
Collectieve zorgverzekering   JA NEE
Interventieverzekering  JA NEE
Collectieve ongevallenverzekering  JA NEE
 
Naam bedrijf:     

Contactpersoon:   

Basis Uitgebreid Totaal

*Bovengenoemde werkzaamheden worden verricht tegen een tarief van € 37,50 (ex. BTW) per kwartier.


