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Terug naar het oude maar toch anders
“De meeste maatregelen zijn op dit moment (oktober 2021)
afgeschaft, maar niet alle gevolgen van de coronacrisis
zijn daarmee ook verdwenen. Zorginstellingen maken een
inhaalslag met de uitgestelde zorg. Ook hebben zij te

“Met een verzuimpercentage van meer dan 5% in Nederland
in 2020 is het verzuim onverminderd hoog. Tot en met
het eerste kwartaal 2021 zien we een lichte verbetering
en daarmee zitten we weer op het niveau van voor de

maken met het blijvend motiveren van hun medewerkers.
Zal de werkdruk in deze sector zijn tol eisen en leiden tot
toekomstige uitval en/of schaarste in het aantrekken van
gediplomeerd personeel?

coronacrisis. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers
stijgt en we werken allemaal langer door.

Gaat de griepgolf die zich vorig jaar door alle corona
maatregelen heeft verstopt een inhaalslag maken en in alle
hevigheid toeslaan het komende winterseizoen? Of blijven
we veilig minder handen schudden en schaffen we die drie
“begroetingszoenen” definitief af? Het is in ieder geval fijn
dat we elkaar weer “live” kunnen zien en elkaar in de ogen
kunnen kijken in plaats van via een scherm.

Oudere medewerkers verzuimen niet vaker maar het verzuim
duurt wel langer. Ook zien we dat de verzuimduur bij jongere
medewerkers oploopt. De financiële gevolgen van de verplichte
loondoorbetaling bij ziekte wegen dan ook steeds zwaarder.
Met de producten van Sazas verzekert u precies datgene wat
u wilt verzekeren én toont u goed werkgeverschap naar uw
medewerkers. We adviseren u graag.”

We zijn er nog niet. Maar Sazas zal, als uw verzuimspecialist,
de ontwikkelingen op de voet volgen. We zullen er alles aan
doen om uw verzuimende medewerker(s) snel weer aan het
werk te krijgen.”
Melchior Pabst,
Commercieel Portefuillemanager

Jan Hollaar, Manager
Verzuimmanagement

Wij zijn tijdelijk langer open

Algemene voorwaarden gewijzigd

In de periode van 4 november 2021 t/m 31 januari 2022
zijn wij langer open om al uw vragen te beantwoorden.
Op werkdagen bereikt u onze klantenservice van 8.00
tot 20.00 uur op telefoonnummer 088 56 79 100.
Of stuur een e-mail naar info@sazas.nl.

Per 1 januari 2022 zijn de algemene voorwaarden
van onze verzuimverzekering gewijzigd. Kijk voor
meer informatie over de aangepaste algemene
voorwaarden op www.sazas.nl/premie-2022

Verzuim in beeld brengen
Onze verzuimexperts Bjûkje, Kaoutar en Samira zitten
samen in een team. Dit team helpt werkgevers bij het
voorkomen en verlagen van verzuim en grip te krijgen op
de situatie. Ons team gaat met werkgevers in gesprek
om te achterhalen waar zij tegenaan lopen. Op die
manier krijgen ze een beeld van het verzuim binnen een
bedrijf en geven zij een passend advies. Bjûkje: ‘’Wij
zien vaak dat werkgevers met veel vragen zitten als er
verzuim is. Zeker als het gaat om niet-werkgerelateerd
verzuim zoals langdurige ziekte, problemen thuis of
psychische klachten. Bij ons speelt dan de vraag: hoe
kunnen wij de werkgever helpen?’’

Hoe kunnen werkgevers bijvoorbeeld het gesprek
aangaan met medewerkers die frequent verzuimen?
We bieden werkgevers ondersteuning bij het opstellen
van een verzuimprotocol- en beleid. Ook bieden we een
handig stappenplan en voorbeeld van een protocol aan.
Werkgevers kunnen altijd bij ons terecht voor ondersteuning
en vragen.’’

Eerder dit jaar heeft het team een enquête voorgelegd aan
een aantal klanten om te zien welke vragen er spelen. ‘’In
de resultaten zagen we een aantal terugkerende thema’s
zoals duurzame inzetbaarheid, psychisch verzuim en kort
& frequent verzuim. In de toekomst willen we een top 5 van
deze thema’s maken en werkgevers die daar interesse in
hebben, meer informatie toesturen over een bepaald thema.
Dit doen we dan in de vorm van artikelen, video’s, tips en
tricks. Zo ondersteunen wij werkgevers vanuit onze rol als
verzekeraar.’’ vertelt Kaoutar.
Kaoutar en Bjûkje
Samira: ‘’We komen allerlei situaties tegen in ons werk.
Dat maakt ook dat de vragen en adviezen uiteen lopen.

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.
Tip: controleer ook gelijk of al uw contactgegevens
nog kloppen.
Down- en uploadfunctie in MijnSazas
Via de nieuwe down- en uploadfunctie in MijnSazas
kunt u makkelijk in één keer de gegevens van
meerdere verzekerde medewerkers aanpassen. U doet
dit in 3 stappen:
1. U
 downloadt het Excel-bestand met de gegevens
van uw verzekerde medewerkers in MijnSazas.
2. U
 voert de wijzigingen door in het bestand en slaat
het op.
3. U
 uploadt het Excel-bestand met de aangepaste
gegevens in MijnSazas.

Pas eenvoudig uw
verzekering aan
Wij hebben een handige tool waarmee u eenvoudig de
dekking van uw verzekering kunt aanpassen. U bereikt
de tool via MijnSazas (www.mijnsazas.nl). Log in en klik
op ‘Verzekering aanpassen?’. De tool is beschikbaar tot
en met 2 december 2021.
Ga voor uitgebreide informatie over uw keuzemogelijkheden
naar www.sazas.nl/premie-2022. Heeft u andere
aanpassingen, zoals bijvoorbeeld uw contractduur, twijfelt
u over de juiste keuze of heeft u vragen? Neem dan contact
met ons op. Onze klantadviseurs staan voor u klaar.

