Informatieblad REMEDIUM EN KNDB MANTEL
ZIEKTEVERZUIMVERZEKERING bij DE GOUDSE
In deze factsheet treft u de belangrijkste informatie aan over de voordelen van de KNDBmantelovereenkomst met De Goudse ten behoeve van de ziekteverzuimverzekering
(loondoorbetaling 1e en 2e ziektejaar) in combinatie met het verzuimloket Remedium.

TOEGEVOEGDE WAARDE DEELNEMERS AAN ZOWEL DE GOUDSE ALS REMEDIUM
• De dekking sluit aan bij de loondoorbetalingsverplichting van onze CAO. Maar ook andere
dekkingspercentages en wachttermijnen zijn mogelijk.
• De Goudse werkt samen met verzuimloket Remedium voor de arbodienstverlening en de
casemanagers van Remedium zijn bekend zijn met de drogisterijbranche.
• U heeft recht op € 4.000 re-integratiebudget van De Goudse per zieke werknemer.
• U kunt voor vragen of advies altijd terecht bij uw persoonlijke casemanager van Remedium
en/of de Verzuimcoach van De Goudse. Die weten veel over het voorkomen van uitval en het
begeleiden van werknemers tijdens hun re-integratieproces.
• We hebben een scherpe premie bedongen.
De Goudse werkt met onafhankelijke verzekeringsadviseurs en de KNDB heeft hiervoor afspraken
gemaakt met Veldhuis Advies, specialist in bedrijfsverzekeringen. Wilt u meer weten over de
voordelen voor uw drogisterij? Neem dan contact op met Veldhuis Advies.

TOEGEVOEGDE WAARDE REMEDIUM
Stichting Remedium is het verzuimloket dat de arbodienstverlening voor de branche verzorgt en is in
1999 opgericht op initiatief van de KNDB. Daarnaast biedt Remedium administratief gemak. Mede
door de korte lijnen met de brancheorganisatie kan – indien nodig - juridisch advies rondom
verzuimdossiers worden gekoppeld. Remedium werkt met een online verzuimsysteem.
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Vanaf de eerste ziektedag ondersteuning door de casemanager met als doel het
ziekteverzuim terug te dringen en ervoor te zorgen dat de ondernemer voldoet aan de eisen
van verzuimbegeleiding van de Wet verbetering Poortwachter.
Remedium-deelnemers worden maximaal ondersteund bij re-integratieactiviteiten. Denk
hierbij aan het inzetten van gespecialiseerde dienstverleners om een zieke medewerker snel
en verantwoord weer aan het werk te krijgen, vooral door te kijken wat de medewerker nog
wel kan.
Vaste casemanagers welke bekend zijn met de drogisterijbranche.
Begeleiding en overdracht bij WIA instroom door Remedium.
Alles is gericht op het terugdringen van de schadelast, middels eenvoudige procedures, snelle
interventies en een goede accurate verzuimbegeleiding.
Uw casemanager weet de weg richting verzekeraar en stichting Duurzame Inzetbaarheid
Drogisterijen (DID) ter financiering van (preventieve) interventies.
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