
SAZAS relatiedagen 2017



Programma

www.sazas.nl

• Welkomstwoord SAZAS 

• 10.00 uur Rondleiding locatie 

• 11.00 uur Lezing AWVN

• 12.00 uur Ontwikkelingen SAZAS 
door René Pietersma en Theo van 
der Helm  

• 13.00 uur Afsluiting en lunch



Agenda

www.sazas.nl

• Interessante productaanpassingen:
– Stijging AOW-leeftijd
– Arbowet 
– WGA hiaatdekking

• Verzuimontwikkeling 
– Trends en oorzaken
– Hoe helpt SAZAS u?



Stijging AOW-leeftijd                     

www.sazas.nl

Huidige situatie:
- Tot 2021 stijgt de AOW door tot 67 jaar
- In 2022 : 67 jaar en 3 maanden 
- Vanaf 2023: verdere stijging

- afhankelijk van levensverwachting

- SAZAS hanteert nu als bovengrens 67 jaar



Stijging AOW-leeftijd                     

www.sazas.nl

Vraag: 

Wat denkt u dat de SVB momenteel voorspelt 
als AOW-eindleeftijd?

71 jaar en zes maanden! (2060)



Stijging AOW-leeftijd                     

www.sazas.nl

75 
jaar

68 
jaar



Stijging AOW-leeftijd                     

www.sazas.nl

Wat doet SAZAS?
• Volgt de trend van de wettelijke ontwikkeling 
• Toekomstvast voor langere periode (20 jaar)
• Vanaf 2018 hanteren wij als bovengrens voor de 

AOW-leeftijd: 70 jaar
• Zekerheid tot 2045



Arbowet

www.sazas.nl

• Ingegaan per 1 juli 2017 
• Meer aandacht voor:

– preventie
– het handelen van de preventiemedewerker en de 

bedrijfsarts
– second opinion



www.sazas.nl

Arbowet 

Een preventiemedewerker is het aanspreekpunt en de 
vraagbaak voor alles wat te maken heeft met veilig en gezond 
werken binnen het bedrijf. Daarnaast hebben ze een taak om 
actief veiligheid en gezond werken in het bedrijf onder de 
aandacht te brengen en te houden.

• Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van  een 
RI&E

• Het adviseren aan en nauw samenwerken met de OR over de genomen 
maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbobeleid

• De uitvoering van de maatregelen of het meewerken daaraan

-



Arbowet

www.sazas.nl

• Versterken positie preventiemedewerker
– OR of PVT moet instemmen

• De bedrijfsarts: 
– kan iedere werkplek bezoeken
– heeft een klachtenprocedure
– werkt samen met preventiemedewerker en OR of PVT
– adviseert over preventieve maatregelen
– meldt beroepsziekten aan Nederlands Centrum Beroepsziekten
– kan met medewerkers spreken tijdens de preventiespreekuren

• Medewerkers hebben recht op een second opinion

Geregeld voor SAZAS-klanten met SAZAS verzuimbegeleiding!



WGA hiaatdekking                     

www.sazas.nl

• Hiaatdekking maakt onderdeel uit van:
– PLUS, IPV en WGA hiaat

• Vanaf 2018 aangepast op AOW-leeftijd én op 
de wettelijke aanpassing in de WIA:
– mogelijk kortere WIA loongerelateerde uitkering 

bij lang arbeidsverleden
– SAZAS hiaataanvulling start dan eerder
– voorkomt inkomensgat



Verzuimontwikkeling                

www.sazas.nl

• Vraag: Stijgt of daalt het verzuim in de 
afgelopen jaren? 

• Stijgt! 

• 2015: 3,43%
• 2016: 3,65% 
• 2017: 3,88% 



Verzuimontwikkeling                
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Verzuimontwikkeling                
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• Verzuim stijgt
• Verzuimduur stijgt ook:

– van 26,9 naar 28,3 dagen



Verzuimontwikkeling                
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Belangrijke oorzaken:
• Economische situatie
• Vergrijzing

Landelijke trend

Ziekteverzuim blijft mogelijk hoog
– ook “nieuwe” ziekten zoals burn out



Verzuimontwikkeling                
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Inzoomen op vergrijzing:
niet vaker ziek, 

wel langer



Verzuimontwikkeling                
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Hoe doen we het samen?



Verzuimontwikkeling                
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Klant staat er niet alleen voor: SAZAS helpt!

Aanpak verzuim is onze uitdaging en specialiteit. 

Dat doen we met onze bestaande diensten
• Verzuimbegeleiding en re-integratie
• WIA-expert
• Trainingen 
• Werkplekonderzoeken etc.
• Interventies



Verzuimontwikkeling                
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• Maar ook met nieuwe diensten
– verzuimexpert

• naast casegericht ook situatiegericht helpen
– e-spreekuur
– speciale fysio (pilot)

• Niet algemeen maar speciaal gericht op terugkeer
– Bedrijfsscan 

• Aandacht voor duurzame inzetbaarheid
– Werken aan Morgen
– extra aandacht voor 55+
– suggesties vanuit de zaal? 



www.sazas.nl

Premiebeleid 2018
Product Premie 2018

PLUS-product 0,90%

WGA-ERD Blijft gelijk

Pakket Verzuim
management 

Compleet 
0,45%

AVAZ www.sazas.nl



• Meeste premies gaan stijgen. Groepspremie gaat omhoog. 
• Generieke verhogingen als gevolg van schade en wettelijke 

ontwikkelingen. Verzuim is gestegen en de duur neemt toe. 

• 56% van de bedrijven hebben premieverhogingen van 5% of minder als 
gevolg van de generieke verhogingen. 

• 23% van de bedrijven blijven gelijk of dalen met hun premie als gevolg van 
een positief schadeverloop, ondanks de generieke verhogingen.

• 21% van de bedrijven krijgen te maken met premiestijgingen van 10% of 
meer als gevolg van het eigen schadeverloop bovenop de generieke 
verhogingen.

• Verlengen van de eigen risico periode verlaagt de premie. 

Premiebeleid verzuimproduct 2018 

www.sazas.nl



• Premievoorstellen met nieuwsbrief (1 november)
• PremieRekenModule (PRM)
• Informatie op www.sazas.nl
• Klantoverzichten 2018

www.sazas.nl

Verdere traject

http://www.sazas.nl/


De smaak van SAZAS
Blijven inzetten op dienstverlening in de keten. Bereikbaar, korte lijnen, gemak met 
“mijnsazas”, WIA-expert, verzuim-expert, interventiedesk, workshops en 
verzuimbegeleiding. Voor de agrarische en groene sector én het MKB.

SAZAS dé verzuimspecialist helpt u verder

www.sazas.nl

De smaak van SAZAS



Marketing

• Resultaten MKB marktverkenning
• Gebruikersonderzoek “mijnsazas”
• Nieuwe offertetool met premies voor 

verschillende sectoren
• www.sazashelpt.nl campagne

www.sazas.nl



Marktverkenning

• Ondernemers willen een verzekeraar die:
– Goed bereikbaar is en gemak biedt
– Persoonlijk en duidelijk is in de communicatie
– Snapt wat een ondernemer bezighoudt en 

meedenkt in oplossingen 
– Zich als verzuimspecialist wil opstellen, ook in de 

relatie met de bedrijfsarts
– Interventies mee helpt te financieren

www.sazas.nl



Mijnsazas

www.sazas.nl



Nieuwe offertetool 

www.sazas.nl



Campagnebeelden

SAZAS HELPT
Als je in de knoop zit

www.sazas.nl



Bedankt voor uw aandacht
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