
Arbodiensten providerboog 2019

pagina 1 van 211-2018

Ziekteverzuimverzekeringen

Werkgevers kunnen bij Turien & Co. kiezen voor een losse ziekteverzuimverzekering of een totaalpakket (ziekteverzuimverzekering 
incl. arbodienstverlening) van:

• De Amersfoortse
• Avéro Achmea
• Bovemij
• De Goudse
• Nationale-Nederlanden

Verzuimbegeleiding

Turien & Co. biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in verzuimbegeleiding. Daarom hebben wij afspraken gemaakt 
met een aantal actieve en betrokken dienstverleners die in staat zijn om op een persoonlijke, servicegerichte manier het verzuim 
binnen uw onderneming te begeleiden. Dit zijn de volgende arbodiensten:

• ArboButler  -  Servicepakket of MKB-Inzetbaarheidspakket;
• Regiopoortwachters.nl -  Verzuimmanagement+ (Abonnement of Nacalculatie);
• WorkingStyle  -  Verzuimspecialist of Full ServiceAbonnement;
• De Arbodienst  -  REA Desk Basis of REA Desk Totaal pakket.

Wanneer u de dienstverlening van één van deze ‘preferred suppliers’ combineert met een losse verzuimverzekering dan krijgt u 
tóch alle voordelen van de totaalpakketten die door de verschillende verzekeraars worden aangeboden.

Preferred suppliers  
Arbodiensten

Pakketnaam Prijsindicatie per werknemer 
(tarief 2019 en excl. BTW)

Contactgegevens Bij welke Turien & Co.  
verzuimvolmacht?

Arbobutler Servicepakket €                     25,00 Amstelveenseweg 88-90
1075 XJ Amsterdam
T : 020-468 74 53
E : info@arbobutler.nl 
I  : www.arbobutler.nl

Amersfoortse 
Avéro Achmea 
Bovemij 1

De Goudse 
Nationale-Nederlanden

MKB-Inzetbaarheidspakket €                   120,00

Regiopoortwachters.nl Verzuimmanagement+ Abonn. 
2e week

€                   102,00 Balie 7
4301 GZ Zierikzee
T : 085-273 32 45
E : info@regiopoortwachters.nl 
I  : www.regiopoortwachters.nl

Amersfoortse 
Avéro Achmea 
Bovemij 1

De Goudse 
Nationale-Nederlanden

Verzuimmanagement+ Abonn. 
dag 3-5

€                   112,00

Verzuimmanagement+ Nacalc. 
2e week

€                     19,90

Verzuimmanagement+ Nacalc. 
dag 3-5

€                     21,90 

WorkingStyle Fullservicepakket €                   112,50 Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
T : 030- 606 29 29
E : info@workingstyle.nl 
I  : www.workingstyle.nl

Amersfoortse 
Avéro Achmea 
Bovemij 1

De Goudse 
Nationale-Nederlanden

Verzuimspecialist €                      37,50

De Arbodienst REA Desk Basis €                      42,50 Rigastraat 4
1531 BV Wormer
T : 088 – 700 20 00
E : info@dearbodienst.nl 
I  : www.de-arbodienst.nl

Amersfoortse 
Avéro Achmea 
Bovemij 1 

De Goudse 
Nationale-Nederlanden

REA Desk Totaal €                    119,50

ArboNed Re-integratiedesk Activiteiten 
Abonnement * 

€                  38,30 Zwarte Woud 10
3524 SJ Utrecht
T : 030 – 299 62 99
E : info@arboned.nl 
I  : www.arboned.nl

* Nationale-Nederlanden
* Amersfoortse 
** De GoudseRe-integratiedesk Comfort * €                109,00

Re-integratiedesk Activiteiten Basis * €                  30,00

Comfort Goudse ** €                103,05

Op Maat Goudse ** €                  38,30 

Arbo Anders Verrichtingen pakket €                  14,95 Morseweg 8
8503 AD Joure
T : 0513-640 398
E : info@arboanders.nl 
I  : www.arboanders.nl

Amersfoortse 
Avéro Achmea 
Bovemij 1

De Goudse
Nationale-Nederlanden

Verzuimbegeleiding €                  62,50

Verzuimtotaal €                  95,00

Bovenstaande o.b.v. een 1-jarig contract 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

1 Alleen de full-servicepakketten mogen worden afgesloten in combinatie met een verzekering bij Bovemij.

mailto:info%40arbobutler.nl?subject=
http://www.arbobutler.nl
mailto:info%40regiopoortwachters.nl?subject=
http://www.regiopoortwachters.nl
mailto:info%40workingstyle.nl?subject=
http://www.workingstyle.nl
mailto:info%40dearbodienst.nl?subject=
http://www.de-arbodienst.nl
mailto:info%40arboned.nl%20?subject=
http://www.arboned.nl
mailto:info%40arboanders.nl?subject=
http://www.arboanders.nl


Arbodiensten providerboog 2019

pagina 2 van 211-2018

Preferred suppliers  
Arbodiensten

Pakketnaam Prijsindicatie per werknemer 
(tarief 2019 en excl. BTW)

Contactgegevens Bij welke Turien & Co.  
verzuimvolmacht?

Zorg van de Zaak NN Intensief 1 *   €                  33,15 Beneluxlaan 901
3526 KK Utrecht
T : 088 – 277 88 30
E : klantenservice@
zorgvandezaak.nl 
I  : www.zorgvandezaak.nl

* Nationale-Nederlanden
** AmersfoortseNN Intensief 3 * €                105,35

Arbobegeleiding ** €                102,75

Arbosignaal ** €                  40,10

Capability Zelf Pakket €                 29,95 Hogeweg 3
5301 LB Zaltbommel
T : 088 – 045 01 00
E : info@capability.nl 
I  : www.capability.nl

Avéro Achmea 
Nationale-NederlandenCompleet Pakket €                129,95  

Met alle partijen uit onze providerboog én met onze vier preferred suppliers hebben wij heldere werkafspraken gemaakt. Indien 
u echter toch kiest voor een andere arbodienstverlener, dan kunnen wij met elkaar overleggen over de mogelijkheden. Het is 
belangrijk dat u daarover contact opneemt met onze Inkomen Acceptatieafdeling, telefoonnummer 072 5 181 963  
of via e-mail: inkomen@turien.nl.

Verzuimportaal

Alle werkgevers met een inkomensverzekering bij Turien & Co. krijgen kosteloos toegang tot het verzuimportaal.
Het verzuimportaal is een online portaal waarin de werkgever de volledige verzuimadministratie kan inrichten. Soms ondersteunt 
de arbodienstverlener bij de inrichting van het portaal, soms dient de werkgever het portaal volledig zelf in te richten. Voordeel 
van ons verzuimportaal in combinatie met de keuze voor één van onze preferred suppliers arbodiensten of een partij uit 
de providerboog, is dat ziek- en herstelmeldingen maar één maal gemeld dienen te worden voor het starten van zowel de 
claimbehandeling als de verzuimbegeleiding. Dit noemen wij de “één-loket-functie”. 
Voor de verdere claimbehandeling worden gedurende de ziekteperiode door ons wel aanvullende gegevens opgevraagd zoals 
loonspecificaties.

Kiest de werkgever voor een andere, zelf gekozen – en door ons akkoord bevonden – partij, dan kan dit als nadeel hebben dat 
ziek- en herstelmeldingen in het verzuimportaal van Turien & Co. ingevoerd moeten worden, maar ook bij de arbodienst zelf.

Met de melding in het verzuimportaal van Turien & Co. wordt de claimbehandeling opgestart. Met de melding bij de arbodienst 
wordt de verzuimbegeleiding opgepakt. Ook wijzigingen in bijvoorbeeld bij deelherstel dienen bij de arbodienstverlener en in het 
verzuimportaal van Turien & Co. gemeld te worden.

Wilt u meer informatie over onze preferred suppliers en de dienstverlening? 

Kijk dan op onze website www.turien.nl/voorwaarden-documenten. Onder de rubriek Inkomen > Arbodiensten vindt u onze 
keuzegids arbodienstverlening.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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