
Dienstverleningspakket

S 
4

2
6

6
0

 a
  a

ug
us

tu
s 

2
0

2
1

> Aegon MKB Verzuimplan

 1

Het MKB Verzuimplan is een verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening. Aegon werkt hiervoor samen met arbodienst 
Perspectief. Zij hebben vestigingen door het hele land. Daardoor is er altijd wel een vestiging in de buurt. De dienstverlening kost 
€ 132,- (zonder btw) per werknemer per jaar. Hieronder ziet u welke diensten onder dit bedrag vallen.

Dienst MKB Verzuimplan

Toegang online portaal �

Vaste casemanager �

Signalering frequent verzuim via online portaal �

Signalering doorlopende ziektegevallen via online portaal �

Bewaking afspraken en voortgang via online portaal �

Verzuimstatistieken via online portaal �

Signalering wettelijke termijnen �

Poortwachtergarantie1 �

Ziek- en herstelmeldingen �

42e weeksmelding UWV �

Eerste telefonisch consult �

Vervolg telefonische consulten �

Telefonisch consult geen gehoor �

Schriftelijk verzoek tot contact na geen gehoor �

Consult bedrijfsarts �

Preventief consult Bedrijfsarts �

Second Opinion consult Bedrijfsarts �

Probleemanalyse �

Functionele Mogelijkheden Lijst �

Uitgebreid plan van aanpak, inclusief afspraken �

Voorstel bijstelling plan van aanpak �

Eerstejaars evaluatie �

Actueel oordeel �

Re-integratieverslag bij 2 jaar ziekte �

Eindevaluatie �

Melding UWV vangnet �

Opvragen medische gegevens (exclusief kosten medische informatie) �

Opvragen dossier bij vorige arbodienst (exclusief nota) �

Vaste casemanager voor werkgever �

Ondersteuning medewerker bij re-integratieplan �

Arbeidsdeskundige ondersteuning bij in kaart brengen functie �

1. Zie de Bijzondere Voorwaarden Aegon MKB Verzuimplan nr. 1464 voor de voorwaarden waaronder de Poortwachtergarantie van toepassing is



Aegon Schadeverzekering N.V.
Postbus 6
2501 AC Den Haag

Aegon Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag, Handelsregister 27085000, en is 
ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden.

Dienst MKB Verzuimplan

Advies functiemogelijkheden werknemer (ook buiten eigen werk, eigen werkgever) �

Advies interventies, inclusief driegesprek voor toelichting �

Vastlegging afspraken in digitaal poortwachterdossier �

Advies en toelichting over noodzaak 1e, 2e en/of 3e spoor �

Inzicht in inkomenseffecten medewerker bij langdurige arbeidsongeschiktheid �

Advies inzet deskundigenoordeel �

Driegesprek werkgever/werknemer/casemanager �

Kosten medische informatie (factuur specialist/huisarts) �

Overname lopende ziektesituaties (mits dossier op orde) �

Actueel oordeel bij ziek uit dienst �

Aanmelden/doorverwijzing inzet interventie 3e partij (Ergatis/HSK), exclusief nota interventie �


