
Nationale-Nederlanden Zorg  
voor werkgevers
WerkgeversZorgPakket

Hebt u een collectief zorgcontract? Dan kunt u een verzekering afsluiten die zorg 
betaalt om verzuim te voorkomen of korter te laten duren. Dit noemen we het 
WerkgeversZorgPakket. Hiermee weet u zeker dat kosten voor zorg verzekerd zijn.  
En u bespaart kosten omdat medewerkers weer sneller aan het werk kunnen. Het 
WerkgeversZorgPakket sluit u altijd af samen met een collectieve zorgverzekering  
van Nationale-Nederlanden.
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1  Wat verzekeren we?

1.1  Wat verzekert het basispakket?
Het basispakket vergoedt de kosten van gewone zorg  
tot maximaal 500 euro per medewerker per jaar.
Met gewone zorg bedoelen we:
1 Fysiotherapie en oefentherapie
2 Psychologische zorg
3 Taxi van huis naar het werk
4 Traumazorg

In bijlage 1 leest u meer over wat we met deze zorg  
bedoelen. Waarom is een verzekering voor deze zorg  
handig? Veel ziekteverzuim wordt juist veroorzaakt door-
dat mensen last hebben van hun nek, rug of knieën of 
omdat ze psychische klachten hebben. Fysiotherapie en 
psychologische zorg kunnen die klachten goed verhelpen.

Ook krijgt u in het basispakket minimaal 10% korting op 
diensten om ziekte te voorkomen. De kortingen worden 
gegeven op:
1 Anti-stresstraining
2 Anti-rsi-training
3 Til-training
4 Werkplekonderzoek
5 Lifestyle advies
6 Arbeidsrevalidatie op preventieve basis
7 Working Parents Program
8 Bedrijfspreventiescan
9 Ondersteuning preventiemedewerker
10 Training leidinggevende omgaan met ziekteverzuim
11 Griep- en reisvaccinatie
12 Gezondheidscheck

In bijlage 2 vindt u een toelichting wat we met deze  
diensten bedoelen.

Wilt u uw medewerker laten meedoen aan een training of 
cursus? Dan kunt u contact opnemen met de zorgverlener 
die de zorg aanbiedt. Als u uw Nationale-Nederlanden 
verzekeringsbewijs laat zien, krijgt u korting. De rekening 
krijgt u rechtstreeks van de zorgverlener.

2  Voordelen

2.1  Wat zijn de voordelen voor u?
Door goede arbeidsvoorwaarden voor ziekte bent u  
aantrekkelijk als werkgever.
• U bespaart kosten omdat medewerkers sneller weer  

aan het werk kunnen.
• Uw bedrijf zet zich actief in om te voldoen aan de 

verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter en 
de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

• Uw medewerker krijgt snel de zorg die hij nodig heeft.
• Uw medewerker krijgt zorg van zorgverleners met een 

goede kwaliteit.

2.2  Wat zijn de voordelen voor uw medewerkers?
• Kiest u voor het WerkgeversZorgPakket? Dan krijgen uw 

medewerkers nog eens 10% extra korting op de premie 
van de aanvullende zorgverzekeringen.

• De extra korting komt dus bovenop de collectieve 
korting. De extra korting geldt niet voor de aanvullende 
verzekeringen TandenGaaf en Luxe Verpleging.

• Medewerkers krijgen snel de zorg die ze nodig hebben.
• Medewerkers krijgen zorg om ziekte te voorkomen, 

bijvoorbeeld fysiotherapie en psychosociale zorg.

3  Wat kost het WerkgeversZorgPakket?
U betaalt per medewerker die bij Nationale-Nederlanden 
Zorg verzekerd is een bedrag.

U kunt deze premie bij de belastingen opvoeren als 
‘bedrijfskosten’. U sluit het WerkgeversZorgPakket af 
samen met een collectieve zorgverzekering van  
Nationale-Nederlanden. Kijk voor meer informatie  
www.nn.nl/zorgverzekering.

Alle dekkingen in deze verzekering zijn voor de  
werkkostenregeling vrijgestelde vergoedingen, naar 
inschatting van Nationale-Nederlanden op basis  
van de belastingwetgeving.

Basispakket 7,50 euro (per maand)

4  Wilt u meer informatie?
Wilt u meer informatie over het WerkgeversZorgPakket? 
Ga dan naar uw verzekeringsadviseur. Hij kan u alles  
vertellen over dit pakket. De adviseur houdt rekening  
met uw wensen en geeft u persoonlijk advies.  
Kijk op www.nn.nl/zorgverzekering voor een adviseur  
bij u in de buurt.

5  Hoe kunt u het WerkgeversZorgPakket aanvragen?
U kunt het WerkgeversZorgPakket aanvragen bij uw
verzekeringsadviseur. Of bij onze afdeling Verkoop-
ondersteuning op telefoonnummer 0900 – 9880:
kies 2 in het menu.

U krijgt van ons elk jaar rond 1 april een rekening  
voor de werknemers die ook een zorgverzekering van 
Nationale-Nederlanden Zorg hebben gesloten. In april 
krijgt u van ons ook een nieuwe polis.

6  Hoe kunt u vergoedingen krijgen?
U vult daarvoor het declaratieformulier in dat u kunt  
vinden op www.nn.nl/declareren.
U krijgt alléén een vergoeding voor werknemers die  
bij Nationale-Nederlanden verzekerd zijn.



3

Bijlage 1

Zorg die uw medewerkers beter maakt
Wat we precies vergoeden staat in het Vergoedingen-
overzicht WerkgeversZorgPakket Basis  
(www.nn.nl/zorgverzekering).  
Hieronder vindt u een samenvatting.

1  Fysiotherapie en oefentherapie
U krijgt een vergoeding van kosten voor:
• Fysiotherapie.
• Gespecialiseerde fysiotherapie: manuele therapie, 

oedeemtherapie, bekkentherapie.
• Oefentherapie Cesar en Mensendieck van een 

gespecialiseerde oefentherapeut.

2  Psychologische zorg
U krijgt een vergoeding van kosten voor:
• Psychologische zorg
• E-health
• Psychosociale zorg

3  Taxi van huis naar het werk
U krijgt een vergoeding van kosten voor een taxi als uw
medewerker die nodig heeft om naar het werk te komen.
Dit mag maximaal 6 weken duren.

4  Traumazorg
U krijgt een vergoeding van de kosten van eerste opvang 
na een schokkende gebeurtenis. Een schokkende gebeur-
tenis is een overval, gijzeling, agressie of een ongeluk 
waarbij mensen gewond raken, agressie op het werk, een 
ongeluk of een plotseling overlijden. Uw medewerker moet 
hier direct bij betrokken zijn geweest. Voor traumazorg 
hebben we afspraken gemaakt met een bedrijf dat hierin  
is gespecialiseerd. Als u belt krijgt u advies, opvang en  
psychologische zorg na het trauma. Ook kunnen we 
nazorg geven.

Bijlage 2

Diensten die voorkomen dat medewerkers ziek worden
Hieronder vindt u een overzicht van de diensten waar  
we minimaal 10% korting op geven.  
Kijk op www.nn.nl/zorgverzekering voor meer informatie.

1  Anti-stresstraining
Training voor medewerkers die lichamelijke klachten  
hebben door stress. Bijvoorbeeld gespannen spieren,  
problemen met ademhalen of problemen met ontspannen.

2  Anti-rsi-training
Training voor medewerkers die werk hebben waarbij ze 
steeds dezelfde bewegingen maken.

3  Til-training
Training voor medewerkers die kans hebben op rug-
klachten doordat ze zwaar werk doen.

4  Werkplekonderzoek
Een arbeidsdeskundige onderzoekt de werkplek en geeft 
advies om eventueel de werkplek aan te passen. Zo kan 
overbelasting worden voorkomen.

5  Lifestyle advies
Lifestyle Advies helpt medewerkers om gezonder te leven. 
Ze maken uw medewerkers bewust van risico’s. U kunt de 
adviezen ook gebruiken voor het verplichte Periodiek 
Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

6  Arbeidsrevalidatie op preventieve basis
Met deze training wordt verzuim voorkomen door klachten 
aan bijvoorbeeld gewrichten, spieren en pezen. De mede-
werker leert wat de oorzaak is van zijn klachten en kan 
beter omgaan met zijn klachten en beperkingen.

7  Working Parents Program
Uw medewerkers krijgen hulp om hun werk en gezin te 
combineren. Hiervoor kunnen ze trainingen, workshops  
en programma’s bij uw bedrijf volgen.

8  Bedrijfspreventiescan
Met een bedrijfsscan krijgt u inzicht in het risico dat een 
medewerker ziek wordt. Zo kunt u maatregelen nemen  
om ziekte te voorkomen. 

9  Ondersteuning preventiemedewerker
Elke bedrijf moet een preventiemedewerker hebben die 
voorkomt dat medewerkers ziek worden. Bij een bedrijf 
met minder dan 26 medewerkers mag dat de werkgever 
zijn. Preventiemedewerkers krijgen hulp en cursussen.

10  Training leidinggevende omgaan met ziekteverzuim
Het is goed om te praten over ziekteverzuim. Dat is niet 
altijd makkelijk. Een leidinggevende kan hierbij helpen.  
De training helpt leidinggevenden om ziekteverzuim 
bespreekbaar te maken.



Meer weten?
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11  Griep- en reisvaccinatie
Als medewerkers griep krijgen zijn ze vaak lang ziek.
U kunt nu een griepvaccinatie aanbieden. Als mede-
werkers veel op reis moeten, kunt u reisvaccinaties 
aanbieden.

12  Gezondheidscheck
Het is goed om medewerkers regelmatig te laten keuren.  
U kunt kiezen voor een basiskeuring, uitgebreide keuring  
of zeer uitgebreide keuring.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over WerkgeversZorgPakket?  
Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs gaan  
graag met u in gesprek.

Nationale-Nederlanden Zorg
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

Internet: www.nn.nl

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.


