Zorgen doe
je samen
De Collectieve Zorgverzekering van
Nationale-Nederlanden voor bedrijven

Met de Collectieve Zorgverzekering
van Nationale-Nederlanden regel je
de beste zorg. Voor jouw werknemers
én jouw bedrijf. Want werknemers
gezond en vitaal houden, dat doen
we samen.

Collectieve Zorgverzekering
voor werkgevers

• Periodiek Medisch Onderzoek
• Adviseur Duurzame Inzetbaarheid
• Gerichte interventies

De Collectieve
Zorgverzekering
voor bedrijven
Gezonde en vitale werknemers zijn van groot belang voor
de continuïteit van jouw bedrijf. Daarom regel je de beste
Collectieve Zorgverzekering voor jouw werknemers én
jouw bedrijf bij Nationale-Nederlanden. En als jouw
bedrijf al een Collectieve Inkomensverzekering en/of
Collectieve Pensioenverzekering bij Nationale-Nederlanden
heeft, profiteren je werknemers bij het afsluiten van een
Collectieve Zorgverzekering van extra collectiviteitskorting.

Collectiviteitskorting

Met de Collectieve Zorgverzekering van Nationale-Nederlanden zijn je werknemers goed verzekerd. Met onze combinatiepolis kiezen je werknemers zelf
hun zorgverlener en in de meeste gevallen vergoeden wij de rekening volledig.
Er zijn een aantal uitzonderingen, die vind je in de vergoedingenwijzer.
En met een extra service zoals bijvoorbeeld de Module Fit hebben je werknemers
gratis toegang tot allerlei gezondheidscursussen en beweegprogramma’s,
algemeen preventief- en arbeidsgerelateerd onderzoek en sportmedisch advies.

‘Werk en privé in balans’
Ook als werkgever kun je je steentje bijdragen. Je krijgt namelijk inzicht in de
zorgconsumptie, de vitaliteit en de gezondheid van jouw werknemers. En daar
kun je pro-actief wat mee doen. Met de services voor jou als werkgever zorgen
we samen voor duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers. Zo helpt jouw
persoonlijke Zorgmakelaar je heel concreet met het inzetten van interventies bij
een tastbaar probleem binnen jouw bedrijf.

‘Inzicht in zorgconsumptie en vitaliteit
van jouw werknemers. En samen komen
tot gerichte interventies’
2

Korting voor werknemers
Jouw werknemers profiteren
van collectiviteitskorting.
Op de basisverzekering en
aanvullende (tandarts)verzekeringen. De hoogte van deze
collectiviteitskorting is
afhankelijk van meerdere
factoren. Bijvoorbeeld of je al
zakelijke klant bent bij ons.
Meer weten?
Neem contact met ons op:
verkoopzorg@nn.nl of
026 400 48 05.
Of neem contact op met je
adviseur.

Extra voordeel
voor zakelijke
klanten
Met de Collectieve Zorgverzekering van Nationale-Nederlanden heb je alle
handvatten in handen om je werknemers gezond(er) te maken én te houden.
En daarmee je bedrijf. In onderstaande tabel zie je een overzicht van alle
voordelen voor zowel jou als jouw werknemers.

Collectieve Zorgverzekering

Services
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voor werknemers

basisverzekering en aanvullende
(tandarts)verzekeringen*
• Extra dekkingen
• Second opinion via Best Doctors®
• Wachtlijstbemiddeling

voor werknemers
Module Fit
Mantelzorgmakelaar
SkinVision
24/7 toegang tot medisch advies
Meegroeiservice
ZorgGemak

voor werkgevers
Inzicht in zorgconsumptie
Zorgmakelaar
Gerichte interventies
Ontdubbelen zorgkosten
Expat Health Service
Adviseur duurzame inzetbaarheid
Periodiek Medisch Onderzoek
WerkgeversZorgPakket (aanvullende
verzekering voor werkgevers)

Extra vanaf 1.000 werknemers
• Bemiddeling interventies
• Workshops

*	Je werknemers profiteren van collectiviteitskorting. De hoogte is afhankelijk van
meerdere factoren. Bijvoorbeeld of je al zakelijke klant bent bij ons. Neem voor meer
informatie contact met ons op of met je adviseur.
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Een gezond
bedrijf

Je bedrijf en werknemers gezond en vitaal krijgen en
houden. Waarbij we jou zoveel mogelijk ontlasten.
Daar draait het om bij de Collectieve Zorgverzekering
van Nationale-Nederlanden. We denken met je mee
en bieden je oplossingen op maat. Met interventies,
passend bij jouw bedrijf en werknemers, voorkomen
we klachten of pakken deze aan. We vertellen je graag
meer over de services waar je als werkgever gebruik
van kan maken.
Gerichte interventies
De Collectieve Zorgverzekering van Nationale-Nederlanden
biedt maatwerk als het gaat om interventies. Op het gebied
van fysieke en/of psychische klachten, leefstijl, vitaliteit en
ondersteuning van arbeidsgerelateerde zorg. Zo helpen we
je om de gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf aan te pakken
via gerichte interventies. Met toegang tot uitstekende
providers. Uiteraard staat kwaliteit hierbij voorop. En houden
we de kosten zo laag mogelijk omdat wij kortingsafspraken
met deze providers hebben gemaakt.

Inzicht in zorgconsumptie
Als werkgever is het belangrijk om te weten hoe gezond je
bedrijf is. Nationale-Nederlanden biedt hiervoor inzicht in
de zorgconsumptie van je werknemers, afgezet tegen de
benchmark van jouw branche. Zo zie je direct waar eventuele pijnpunten zitten, zodat wij deze samen gericht kunnen aanpakken. Uiteraard verliezen we hierbij de privacy
van je werknemers niet uit het oog: het gaat om totaalcijfers die niet te herleiden zijn tot individuen.
Zorgmakelaar
De Zorgmakelaar is jouw persoonlijke aanspreekpunt voor
je zorg- en interventievragen. Hij zet zich in voor een snelle
terugkeer van je zieke werknemers. Door inzet van interventies of wachtlijstbemiddeling bijvoorbeeld. Bovendien
adviseert hij je over preventieve mogelijkheden. En zoekt
hij samen met jou naar oplossingen die (verder) verzuim
voorkomen.

De inzet van interventies regel je eenvoudig via de
Zorgmakelaar of via je Adviseur duurzame inzetbaarheid.
Ontdubbelen zorgkosten
Voor een gezonde werknemer heb je als werkgever waarschijnlijk veel over. Maar hoe houd je de kosten betaalbaar? Als je zorgkosten maakt die worden gedekt door de
zorgverzekering van de werknemer, helpen we om deze
te ontdubbelen. Door kosten te ontdubbelen, worden de
kosten die vergoed worden vanuit de basisverzekering en
de eventuele aanvullende verzekering, verrekend met de
verzekering van de betreffende werknemer. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een eigen bijdrage, geen dekking
of een overschrijding van een maximum vergoeding.
Door zorgkosten te ontdubbelen, bespaar jij op deze
kosten. En deze besparing kan aanzienlijk zijn.

De Zorgmakelaar probeert hierbij de kosten altijd zo laag
mogelijk te houden, door te adviseren over de beste providers voor jouw bedrijf.
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Expat Health Service
Gaan je werknemers naar het buitenland om voor je
bedrijf te werken? Of komen ze vanuit het buitenland naar
Nederland? Dan ondersteunen we jou en je werknemer.
We helpen met de afstemming met de internationale
zorgverzekeringen. Met de Expat Health Service zorg je
ervoor dat je expats goed verzekerd zijn en overal naar de
beste zorgverleners kunnen. Nationale-Nederlanden werkt
samen met internationale zorgverzekeraars die ieder
beschikken over een wereldwijd netwerk. Ze hebben
kennis van de lokale markt en zijn compliant in die landen
waar dit vereist is.

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
Het PMO helpt om inzicht te krijgen in de vitaliteit en
gezondheid van je werknemers. Elke werkgever is verplicht
om een PMO beschikbaar te stellen voor de werknemers.
Daar helpen we je mee.
Het WerkgeversZorgPakket
Je hebt als werkgever de mogelijkheid om (optioneel) een
extra verzekering af te sluiten: het WerkgeversZorgPakket.
Daarmee dek je zorgkosten die veel voorkomen bij je
werknemers. Het gaat hier om dekkingen die preventief
kunnen werken en ziekte kunnen verkorten. Denk aan
(bedrijfs)fysiotherapie, (taxi)vervoer voor woon-werkverkeer en (bedrijfs)psychologische zorg. Jouw werknemers
krijgen ook nog eens 3% extra korting op de premie van
hun aanvullende zorgverzekeringen. De extra korting
komt dus bovenop de collectieve korting. De extra korting
geldt niet voor de aanvullende verzekeringen TandenGaaf
en Luxe Verpleging.

Dit geeft jou als werkgever de zekerheid dat je expats
en hun gezin goed en voordelig verzekerd zijn tegen
zorg-kosten. Ook als die zorgkosten (gedeeltelijk) buiten
de dekking van de Nederlandse basisverzekering vallen.
En met één serviceloket houden we het overzichtelijk
voor zowel jou als je werknemer.

Extra service vanaf 1.000 werknemers

Adviseur duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid draait om het vermogen van
je werknemers om gezond, plezierig en productief te
werken. Gedurende het hele arbeidsleven. Je persoonlijke
accountmanager van Nationale-Nederlanden Zorg is een
gecertificeerde adviseur op het gebied van duurzame
inzetbaarheid. Hij kijkt samen met jou naar de risico’s
binnen jouw bedrijf. En kan je adviseren hoe je preventief
verzuim voorkomt. Hij gaat met jou het gesprek aan om je
werknemers en daarmee je bedrijf vitaal te houden.

Bemiddeling interventies
Werk je graag samen met providers die niet in onze
providerboog staan? De Adviseur Duurzame Inzetbaarheid
bemiddelt hierbij.
Workshops
Houd je werknemers vitaal en duurzaam inzetbaar met
interactieve workshops. Gegeven door een gediplomeerd
en ervaren Stresscounselor en Vitaloog.
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Gezonde
werknemers

Met de Collectieve Zorgverzekering van
Nationale-Nederlanden is jouw werknemer uitstekend
verzekerd. Als hij ziek wordt, doen we er alles aan om
hem snel weer beter te krijgen. Je werknemers hebben
toegang tot de allerbeste zorg. Met ruime zorgkeuze,
extra dekkingen en hulp bij het vinden van de beste
specialist. Maar ook services om gezond te blijven. We
vertellen je graag meer over de dekkingen en services
waar jouw werknemer gebruik van kan maken.
Module Fit
Je werknemers profiteren van de gratis Module Fit.
De werknemer kan hieraan naar eigen inzicht en in zijn
eigen tempo deelnemen. De Module Fit biedt allerlei
gezondheidscursussen en beweegprogramma’s, algemeen
preventief- en arbeidsgerelateerd onderzoek en sportmedisch advies. Zoals e-healthprogramma’s voor ondersteuning op het gebied van vitaliteit en het voorkomen van
een burn-out. De Module Fit is gratis voor alle werknemers
met de Collectieve Zorgverzekering. De werknemer hoeft
hiervoor geen aanvullende verzekering af te sluiten.

Zorgbundels
Onze zorgbundels zijn aanvullende zorgverzekeringen die
aansluiten op het leven van je werknemers. Hierin zitten
aanvullende vergoedingen voor zorg die de basisverzekering niet verzekert, zoals fysiotherapie en mondzorg. We
voegen hier specifieke vergoedingen en services toe in
aansluiten op de situatie van jouw werknemers.
Extra dekkingen
Je werknemers krijgen voor bepaalde aanvullende verzekeringen extra dekkingen voor fysiotherapie, alternatieve
geneeswijzen en orthodontie. Denk aan extra behandelingen
of een hoger verzekerd bedrag.

Mantelzorgmakelaar
Als een werknemer mantelzorger is, kan hij daar veel
energie aan kwijt zijn. Dit kan leiden tot stress en minder
focus op de werkvloer. De Mantelzorgmakelaar ondersteunt de mantelzorger met het wegnemen van regeltaken
rondom mantelzorg, met het vaststellen wat nodig is en
hoe dat georganiseerd kan worden. Dit maakt het voor de
werk-nemer eenvoudiger om mantelzorg te combineren
met het werk en gezin.

Best Doctors®
Alleen de beste zorg is goed genoeg voor jouw werknemers.
Daarom kunnen zij terecht bij de beste specialisten als zij
onverhoopt zorg nodig hebben. Wij helpen je werknemer
om deze zorg eenvoudig te vinden. Zo kan bijvoorbeeld een
second opinion worden aangevraagd via Best Doctors®,
een internationaal netwerk van topspecialisten.
Wachtlijstbemiddeling
Niemand wil te lang wachten als er zorg nodig is. Onze
adviseurs helpen jouw werknemer uit te zoeken of deze
ergens anders sneller aan de beurt is. Of zij regelen direct
hulp voor wijkverpleging.
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ZorgGemak
Je werknemers profiteren van korting op aanvullende
producten en diensten. Bovenop de Collectieve
Zorgverzekering. De korting wordt rechtstreeks
aangeboden door onze partners.

Gratis diensten
Je werknemers profiteren van veel extra gratis diensten
rondom de Collectieve Zorgverzekering:
• SkinVision:
Heeft je werknemer een verdacht plekje op de huid? Hij
checkt het direct met de SkinVision App. Je werknemer
weet binnen 30 seconden waar hij aan toe is. Hoog
risico? Een dermatoloog bekijkt de foto en geeft binnen
twee werkdagen aanvullend advies.

‘Je werknemers profiteren
van korting op aanvullende
producten en diensten’

• Altijd toegang tot deskundig medisch advies:
Je werknemer heeft 24 uur per dag, 7 dagen in de week
toegang tot deskundig medisch advies.
- Gezondheidslijn: telefonisch zorgadvies van een
verpleegkundige
- App ‘Vraag de dokter’: direct contact met een
verpleegkundige of arts
• Meegroeiservice:
Je werknemer mag één keer per jaar de aanvullende
verzekering tussentijds aanpassen als er iets verandert in
zijn levensfase. De aanpassing mag zowel een uitbreiding
zijn van de verzekering als een vermindering.
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Meer weten?
Deze brochure informeert je over de Collectieve Zorgverzekering van
Nationale-Nederlanden.

• LBen je geïnteresseerd? Neem dan contact
met ons op. Onze adviseurs gaan graag met
je in gesprek

• @Nationale-Nederlanden Zorg, Postbus 4016,
5004 JA Tilburg

• swww.nn.nl/zakelijk/zorg
• uverkoopzorg@nn.nl
• ;026 400 48 05

3796-40.2110

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

