
Dank u wel voor uw vertrouwen 
in ons het afgelopen jaar. Ook 
komend jaar helpen wij u graag 
grip houden op uw verzuim.

Ondanks dat het economisch 
goed gaat in Nederland, blijft het 
verzuim stijgen. Het gemiddelde 
verzuim in Nederland was in heel 
2018 4,2%. Voor de eerste helft van 
2019 is dit zelfs 4,5%. U draagt als 
werkgever (steeds meer) financiële 
verantwoordelijkheid bij verzuim. In 
dat licht speelt het terugdringen van 
verzuim een belangrijke rol. Dit jaar 
stond bij ons daarom in het teken van 
vitale mensen in gezonde bedrijven en 
we blijven ons hiervoor inzetten.

Voor 2020 ligt de focus (nog) meer 
op het voorkomen van verzuim. In 
2018 gaf in Nederland bijna een kwart 
van de medewerkers, die hebben 
verzuimd, aan dat hun meest recente 
ziekteverzuim deels of hoofdzakelijk 
door het werk kwam. Naast het 

verkorten van verzuim is het dus 
steeds belangrijker en noodzakelijker 
om werkgerelateerd verzuim voor 
te zijn. Als uw verzuimspecialist zijn 
we ons hier bewust van. In 2020 
investeren we dan ook verder in 
dienstverlening die gericht is op 
vroegtijdig signalen herkennen en het 
aanpakken van dit type verzuim. Mijn 
collega Jan Hollaar vertelt hier meer 
over verderop in deze nieuwsbrief. 
Samen met u kunnen we verzuim 
verminderen of zelfs voorkomen. Want 
voorkomen is beter dan genezen.

 
Met vriendelijke groet,  
Madhu Mathoera

Commercieel 
Manager Sazas

Bedankt voor uw vertrouwen
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Bekijk op 12 november 
ons webinar over de 
premieontwikkeling 2020
In het webinar geven we uitleg over de 
verzuimcijfers en alle ontwikkelingen en 
trends. Vervolgens lichten we toe wat de 
invloed daarvan is op de nieuwe premies 
voor 2020.  
 
U kunt tijdens het webinar ook vragen 
stellen. Houd uw e-mail in de gaten voor 
meer informatie en een persoonlijke 
uitnodiging. 
 
Of meld u aan voor het webinar via: 
www.sazas.nl/premie-2020

De premies voor 2020 op een rij

Product

PLUS-verzekering

WGA eigenrisicodragersverzekering 

Arbopakket 

Premie 2020

0,95 %

Individuele premie

Compleet 0,47 %

Ga voor meer informatie en een overzicht van alle premies naar 
www.sazas.nl/premie-2020



Pas eenvoudig uw verzekering aan
Wij hebben een handige tool voor u waarmee u op 
eenvoudige wijze de dekking van uw verzekering kunt 
aanpassen en tegelijkertijd kunt inzien wat het effect is  
op uw premie. U kunt op basis van uw wijzigingen vanuit  
de tool gelijk een nieuwe offerte aanvragen of de wijzigingen 
definitief maken. Gebruikmaken van de tool kan via 
MijnSazas (www.mijnsazas.nl). Log in en klik op  
‘Verzekering aanpassen?’

Kloppen al uw gegevens nog?
Om ervoor te zorgen dat wij aan u de juiste bedragen 
uitkeren en factureren is het belangrijk dat alle gegevens 
kloppen. Via www.mijnsazas.nl kunt u (onder andere) 
controleren of al uw medewerkers zijn aangemeld en of de 
juiste lonen zijn opgegeven. Mocht het nodig zijn dan kunt u 
deze gegevens hier ook aanpassen.  
Tip: controleer gelijk even of al uw contactgegevens nog 
kloppen.

Wij zijn tijdelijk langer open 
 
In de periode 30 oktober 2019 tot 1 februari 2020 zijn wij langer open om  
al uw vragen te beantwoorden. Op werkdagen bereikt u onze klantenservice van  
07.30 tot 20.00 uur op telefoonnummer 088 56 79 100.  
U kunt ook mailen naar info@sazas.nl. 

Dat verzuim blijft stijgen is u vast 
niet ontgaan. Maar wist u ook 
dat de helft van het totaal aantal 
verzuimdagen in Nederland het 
gevolg is van werkgerelateerd 
verzuim? Werkgerelateerd verzuim 
kost werkgevers in Nederland bijna 
€9 miljard per jaar. Nu het goede 
nieuws: hier kunnen we samen 
iets aan doen. Niet elke vorm van 
verzuim is te voorkomen, maar 
werkgerelateerd verzuim is zeker 
terug te dringen.  
 

Naast de complete arbodienstverlening (bij HandenVrij 
Compleet) en verzuimbegeleiding die u van ons gewend 
bent, breiden we volgend jaar onze dienstverlening verder 
uit. Samen met u gaan we in gesprek om de kans op uitval 
door werkomstandigheden zo klein mogelijk te maken. De 
uitdrukking ‘je bent zo goed als je medewerker’ is er niet 
voor niets, maar gaat alleen dán op, als u als werkgever echt 

bereid bent te investeren in veilige arbeidsomstandigheden 
én mensgericht leiderschap. Hier bedoel ik zaken mee als: het 
wegnemen van een te hoge werkdruk, de juiste (hoeveelheid) 
aansturing, het voorkomen van pesten, het geven van steun 
en, niet te vergeten, échte interesse in uw meest waardevolle 
kapitaal: uw medewerkers. Door hieraan te werken maakt u 
uw werkvloer een veiligere en gezondere omgeving met als 
resultaat vitalere medewerkers.  
 
Als uw verzuimspecialist hebben we ruime ervaring 
opgebouwd met werkgevers met bovengemiddeld verzuim, 
die we blijvend ondersteunen met advies op maat en 
aanvullende dienstverlening. Daarnaast zien we van dichtbij, 
door bijvoorbeeld met elkaar aan tafel te zitten, óók hoe 
werkgevers hun verzuim weten te beheersen. De kennis die we 
hierbij opdoen, gaan we (persoonlijk) met u delen zodat u hier 
uw voordeel mee kunt doen. Wacht u hier liever niet op en wilt 
u zelf actief aan de slag? Neem dan gerust contact op met 
onze (verzuim)experts. Zij maken graag een afspraak met u 
om ervaringen te delen. Kijk op www.sazas.nl/onze-experts 
voor meer informatie.

Samen verzuim voorkomen in 2020

Jan Hollaar 

Manager Verzuim- 

management Sazas


