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Samen met onze klanten werken wij aan vitale mensen in
gezonde bedrijven
Als verzuimspecialist nemen wij uw (financiële) zorgen uit handen bij

Daarnaast hebben wij onze productportefeuille uitgebreid om nog beter te

ziekte, zodat u kunt blijven ondernemen. Samen met u hebben we

voldoen aan de wensen van onze klanten. Wij hebben nu namelijk het product

grip op het gehele verzuimproces. Sinds 1993 helpen wij met succes

Sazas Inkomen Gezond; een uniek product dat zorgt voor aanvulling van het

het midden- en kleinbedrijf (mkb) om verzuim te verminderen en te

inkomen wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt. Hiermee stellen

voorkomen. En dit doen we op een persoonlijke manier. Hierbij de

we onze klanten, werkgevers, in staat om zich te onderscheiden op de krappe

belangrijkste informatie van 2021 bij elkaar.

arbeidsmarkt.

Het is opnieuw een zeer bijzonder jaar geweest. De coronapandemie voerde in
2021 nog steeds de boventoon. Het heeft gezorgd voor het hoogste verzuim in
de laatste twee decennia. Dit werd veroorzaakt door een toename van het aantal
verzuimmeldingen en door meer langdurig verzuim door het afschalen van de
zorg. Sazas heeft waar mogelijk ondersteund in passende oplossingen voor
werkgevers en hun medewerkers. Afgelopen jaar is veel energie gestoken in het
verbeteren van de arbodienstverlening rondom de verzuimverzekering.

Belangrijkste gebeurtenissen
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•
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•
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•

		

Ondersteunen van werkgevers op het gebied van verzuim en regelingen

Kerncijfers

•

De solvabiliteit komt eind 2021 uit op 248% en is daarmee verbeterd

als gevolg van de coronapandemie;

		

ten opzichte van het jaar ervoor. Dit ligt ruim boven de wettelijk

Sazas heeft haar expertise met succes verder uitgebouwd in de mkb-markt

		

vereiste norm van 100%, waarmee Sazas financieel gezond is. Ondanks

naast die van de agrarische en groene sector;

		

het sterk toenemend verzuim in Nederland is Sazas door het

Sterkere regiefunctie op het vlak van verzuim om zo werkgevers nog beter

		

ondersteunen van werkgever erin in geslaagd een positief resultaat te

te ondersteunen en ontzorgen;

		 schrijven.

Op het vlak van ondersteuning van werkgevers en medewerkers bij

•

De premie-inkomsten zijn gestegen van 59,9 miljoen euro naar 70,2

preventie en re-integratie zijn weer veel successen geboekt;

		

miljoen euro, onder andere door de verbreding naar andere mkb-sectoren

Sazas heeft verbeteringen doorgevoerd m.b.t. risico-, ORSA- en

		

naast die van agrarisch & groen.

kapitaalbeleid volgens de richtlijnen van De Nederlandsche Bank;
We delen onze verzuimkennis via onder andere webinars, whitepapers en
succesvolle klantverhalen op het gebied van verzuim.

•

Het aantal verzekerde medewerkers is stabiel gebleven.

Belangrijkste inzichten
De coronapandemie heeft een enorme impact gehad op de samenleving en het
verzuim. De afschaling van de zorg en de anderhalvemetersamenleving heeft een
negatief effect gehad op het langdurig verzuim en re-integratiemogelijkheden.
Hierdoor is het verzuim in Nederland op het hoogste niveau in 20 jaar
uitgekomen. Wij verwachten dat het (langdurig) verzuim de komende jaren
verder blijft toenemen. Hierdoor nemen de uitkeringen en voorzieningen toe.
Door het inzetten van (gratis) interventies voor werkgevers en medewerkers,
en ondersteuning bij preventie, is Sazas erin geslaagd om het jaar positief af te
sluiten.
De beleggingsportefeuille heeft afgelopen jaar een positief resultaat laten zien
door de renteopbrengsten uit obligaties en hypotheken. Het totaalresultaat van
Sazas was met 15,8 miljoen euro positief.

Focus voor 2022

•
•
•
•

Behouden en verbeteren van de hoge klanttevredenheid;
Nog meer klanten helpen met verzuim in het mkb;
Proactief inspelen op verzuim bij onze klanten;
Verder uitbouwen en ontwikkelen van nieuwe distributiekanalen.
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