
 
 

Wat houdt de verandering in voor de polisvoorwaarden? 

Met ingang van 1 januari 2019 gaan bestaande relaties met een verzuimverzekering Eigen Risico in 

Dagen van De Goudse over naar ons nieuwste pakket: CompleetVerzekerd Mijn personeel.  

 

Wat is de oude situatie ? Wat wordt de nieuwe 

situatie ? 

Wat komt erbij?  Wat gaat eraf?  

 Dekking van Preventie 
Basis  

 Een preventiebudget 
van € 500 per dreigend 
zieke werknemer bij de 
“Verzuimverzekering 
Eigen Risico in Dagen in 
combinatie met 
arbodienstverlening van 
ArboNed of Perspectief 
of één van onze 
preferred suppliers”. 

  

 Preventiebudget van 
€ 500 (in combinatie 
met ArboNed of 
Perspectief of één 
van onze preferred 
suppliers”. 
 

 Dekking van 
Preventie Basis (alle 
polissen) 

 Een re-integratiebudget 
van € 4.000 bij een 
Verzuimverzekering 
Conventioneel, 
gecombineerd met 
arbodienstverlening van 
ArboNed (= 
VerzuimVizier) of één 
van onze preferred 
suppliers. 

 Een re-integratiebudget 
van € 4.000 bij de 
“Verzuimverzekering 
Eigen Risico in Dagen in 
combinatie  met 
arbodienstverlening 
bij  ArboNed 
of  Perspectief of één 
van onze preferred 
suppliers” . 

 Niets, blijft hetzelfde  Niets, blijft hetzelfde  

 Geen mogelijkheid om 
online wettelijk 
verplichte interventie te 
kunnen inkopen  

 De Preventiezaak, waar 
uw relaties online 
voordelig wettelijk 
verplichte preventie 
kunnen inkopen (alleen 
in combinatie met 
ArboNed of Perspectief)  

 Gebruik van de 
preventiezaak  

 Niets  

 Persoonlijke 
ondersteuning van 
verzuim- en re-
integratiespecialist(en) 
van De Goudse 
VerzuimCoach, WGA-
expert en WIA-coach. 

 Persoonlijke 
ondersteuning van 
verzuim- en re-
integratiespecialist(en) 
van Shared Expertise BV.  

 Niets, blijft hetzelfde  Niets, blijft hetzelfde 

 

Dekking 

Op 1 januari 2019 wordt voor de Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen het maximaal te 

verzekeren loon per werknemer verhoogd van € 100.000 naar € 125.000 en zijn werknemers 

verzekerd tot de AOW-leeftijd, ook als die verder doorstijgt. Deze stijging van de verzekerde leeftijd 

geldt niet voor werknemers die voor 1 januari 2019 arbeidsongeschikt zijn.  


