
Verzuimspecialist Sazas: vitale medewerkers in gezonde bedrijven  
 
Verzuim kan aardig in de papieren lopen 
 
Is een van uw medewerkers ziek? Dan is dat vervelend voor 
uw medewerker én voor u. Ook kunnen de kosten 
behoorlijk oplopen. “Bij Sazas houden wij als vuistregel aan 
dat de loonkosten bij ziekte verdubbelen, aldus Hans van 
Bussel, algemeen directeur bij Sazas. Loonkosten 
verdubbelen door het verplicht doorbetalen van loon, 
productieverlies en kosten voor vervanging. En als verzuim 
langer duurt, dan komen daar ook nog de kosten van 
verzuimbegeleiding en re-integratie bij. Alles bij elkaar kom 
je dan op zo’n € 400, - per medewerker per dag. Dus je kan 
je maar beter bewust zijn van verzuim, zeker nu de krapte 
op de arbeidsmarkt toeneemt”.  
 
Wie is Sazas? 
Al 25 jaar helpen wij bedrijven op het gebied van verzuim. 
We legden onze wortels in de agrarische en groene 
sector. Inmiddels helpen wij de hele mkb-sector bij het 
voorkomen van verzuim. In de periode van 25 jaar veranderde de wereld van ziekte en verzuim 
volledig. Er is steeds méér risico op het bordje van de werkgever komen te liggen. En het 
voorkomen van verzuim is een belangrijkere rol is gaan spelen. Uniek is volgens Van Bussel, dat 
werkgevers en medewerkers in de agrarische en groene sector de extra risico’s die op hen 
afkwamen sámen oppakten. “Ze voelen dit als een gezamenlijke taak’, zegt Van Bussel. Binnen de 
sector bestaat dus echt een cultuur van ‘voor elkaar zorgen. Dat komt waarschijnlijk doordat de 
agrarische en groene sector veel kleine bedrijven en familiebedrijven telt, met medewerkers die 
erg betrokken zijn”.  

 
Binnen de agrarische en groene sector ligt het 
verzuim lager dan het landelijk gemiddelde. En dat 
al jarenlang. Door de technologische vooruitgang 
binnen de agrosector neemt de vraag naar hoger 
geschoold personeel toe. Hierdoor zien we het 
aantal burn-outklachten toenemen. Daarnaast heeft 
de vergrijzing invloed op het verzuim: oudere 
medewerkers zijn niet vaker ziek, maar wel langer.  

 
In gesprek blijven met je medewerkers 
Sazas werkt aan vitale mensen in gezonde bedrijven. Dit kunnen we niet alleen, maar doen wij 
samen met onze klanten “Een goede communicatie is essentieel om dit doel te bereiken, 
benadrukt Van Bussel. ‘Werkgevers moeten hun medewerkers bijvoorbeeld blijven informeren 
over het belang van veilig werken; daar ben je nooit mee klaar. Maar ga ook op tijd in gesprek 
met oudere medewerkers: hoe gaat het werk hen af, zijn aanpassingen nodig et cetera. Door met 
elkaar te praten en goed te luisteren, blijven mensen langer inzetbaar.” 
 



Hulp en advies bij verzuim  
“Gaat het toch mis en komt een medewerker ziek thuis te zitten, klop dan aan bij Sazas voor 
advies benadrukt Van Bussel. Er komt in dit geval veel op een werkgever en medewerker af, terwijl 
verzuimtrajecten tot dat moment vaak een ‘ver-van-mijn-bed-show’ voor hen waren. Wij hebben 
veel kennis op dit vlak en kunnen optimaal ondersteunen en ontzorgen. Zo nemen wij uw 
(financiële) zorgen uit handen bij ziekte, zodat u kunt blijven ondernemen. Dat doen we door de 
kosten van verzuim laag te houden met oplossingen en diensten op het gebied van preventie, 
verzuimbegeleiding en re-integratie. Voor de verzuimbegeleiding werken wij samen met onze 
partners Stigas en Zorg van de Zaak”. 

 
Voordelen voor u als lid van NFO  
Sazas heeft met NFO een overeenkomst afgesloten waardoor u als lid een aantal voordelen 
geniet bij het afsluiten van een verzuimverzekering.  We zetten ze voor u op een rij: 
 

 U krijgt de re-integratiekosten volledig vergoed in combinatie met het afsluiten van 
Verzuimpakket Compleet;  

 U hoeft geen verzuimpercentage af te geven en ontvangt bovendien een aantrekkelijke 
instappremie bij een loonsom onder de € 300.000,-;  

 U ontvangt 5% instapkorting voor het 1e jaar en bij een contractduur van 3 jaar; 
 Bij verlaging van uw verzuim, kunt u in 2019 een variabele korting ontvangen tot maximaal 

6,3%; 
 Uw heeft een eigen online portaal waar u zelf werknemers ziek- en herstel meldt en inzicht 

heeft in uw verzekeringszaken;  
 U krijgt vaste contactpersonen die u ook ’s avonds kunt bellen;  
 U kunt bij langdurig verzuim (gratis) advies en hulp inschakelen van onze WIA-expert 
 Bent u reeds verzekerd bij Sazas? Dan krijgt u een gratis risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) 

t.w.v. € 300,-. Daarnaast kunt u vanaf  2020 ook profiteren van de variabele kortingsregeling 
over het jaar 2019.  

Meer weten? 
 
Wilt u meer weten over Sazas of een vrijblijvende offerte ontvangen? Neemt u dan contact met 
Rahamed Bholai, Klant adviseur op 06 12242276. 
 
 


