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Ook dit jaar hebben we de diensten en zorgaanbieders van Present kritisch tegen het licht 
gehouden. Zo houdt Zilveren Kruis Achmea de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg hoog 
en kunnen we u de beste zorg garanderen. Over wat er verandert en waar onze klanten in 2009 
zo enthousiast over waren, vertellen we u hier graag meer.

Hoge kwaliteit zorg bespaart verzuimdagen

Goede zorg verkleint de kans op complicaties en gezondheidsrisico’s, zodat u 

uw mensen weer snel terug heeft op de werkvloer. Om diezelfde reden zetten 

we regelmatig zorgbemiddeling in voor onze klanten. Wij weten tenslotte 

precies wie er in de regio de beste resultaten levert en waar iemand het 

snelst terecht kan. Op die manier hebben wij in 2009 al 32.801 verzuimdagen 

bespaard voor onze verzekerden. U kunt zorgbemiddeling inzetten voor al uw 

medewerkers, of ze nu bij Achmea verzekerd zijn of niet. Dit wordt volledig 

vergoed uit Present.

Beter presteren door coaching
In Present zit een speciale manier van coaching: de 

hartcoherentietraining. Deze was al beschikbaar voor 

individuen, maar hier kunt u nu ook in groepsverband 

gebruik van maken. De hartcoherentietraining heeft 

tot doel mensen bewust te maken van de relatie 

tussen stress, lichaam en geest en de prestaties 

die ze leveren. “Met een speciaal apparaatje laten 

we de deelnemers ervaren wat stress doet met hun 

hartritme. Daarmee gaan we trainen. Mensen worden 

zich er zo bewust van dat ze 

op meerdere manieren 

kunnen reageren op 

een situatie en wat 

het effect daarvan is 

op hun prestaties.” 

Aan het woord is 

trainingscoördinator 

Ewold de Maar van Heartmath Benelux. HeartMath 

biedt een uniek, kortdurend programma voor 

hogere prestaties, een betere gezondheid en een 

toegenomen gevoel van welbevinden. De training 

is bestemd voor zowel individuen als groepen in 

organisaties en heeft een solide wetenschappelijke 

basis. Na afloop ken je technieken die je altijd en 

overal kunt gebruiken. Zo ben je beter in staat jezelf 

te coachen.” 

Kosten en vergoeding
De groepsgewijze coaching via Heartmath (max. 10 

personen) kost € 600,- per persoon. Present vergoedt 

hier 25% van. 

Kijk voor meer informatie over deze speciale 

coachingstechniek op www.heartmathbenelux.com.

Belangrijkste veranderingen 2010

Nieuw: 

Coaching 

in groeps-

verband.



Middellange psychologische zorg

Op het terrein van de psychische hulpverlening is 

sinds de komst van de basisverzekering een aantal 

veranderingen opgetreden. Zo wordt, naast 

vergoeding van de eerste acht sessies bij een 

eerstelijnspsycholoog, sinds 2009 ook de 

tweedelijnszorg uit de basisverzekering vergoed. 

Daarmee is een volledige dekking ontstaan voor alle 

in Nederland beschikbare reguliere vormen van 

psychische hulpverlening. Om die reden is de 

vergoeding voor middellange psychologische zorg 

in Present komen te vervallen. Onze afdeling 

zorginkoop heeft met een aantal zorgaanbieders 

op het terrein van psychologische zorg afspraken 

gemaakt over snelle beschikbaarheid voor 

werkgevers die Present hebben. Deze afspraken 

kunt u teruglezen in ons Handboek Present.

Succesvol in 2009 

Privéchauffeur van De Nieuwe Koetsiers 

De Nieuwe Koetsiers zet vitale senioren in als privéchauffeur. Zij brengen geblesseerde werknemers, die wel 

kunnen werken maar niet autorijden, naar het werk en halen ze weer op. Klinkt duur, maar dat is het niet. 

De chauffeur rijdt namelijk in de auto van uw medewerker. Bovendien hoeven voor een 65-plusser geen premies 

meer te worden betaald. Het verschil in kosten ten opzichte van de taxi kan oplopen tot meer dan tachtig 

procent. Directeur Ronald Postma: “Het belangrijkste is dat de medewerker productief blijft. Zeker nu veel 

organisaties met minder mensen hetzelfde werk doen, is uitval van personeel niet wenselijk. 

We spelen er ook mee in op de toenemende vergrijzing.”

Kosten en vergoeding
Zilveren Kruis Achmea heeft voor Present klanten scherpe afspraken gemaakt. Een privé chauffeur van De Nieuwe 

Koetsiers kost € 16,90 per uur. Vanuit Present komt u in aanmerking voor € 200,- per medewerker per jaar. 

Op www.denieuwekoetsiers.nl vindt u meer informatie over de service die zij verlenen. 

Present Desk wordt 
Werkgeversdesk 
Arbeidsgerelateerde zorg
De medewerkers van de Present Desk zijn gespecialiseerd in 

arbeidsspecifieke zorg. Om de lading beter te dekken, hebben 

we de naam van de Present Desk gewijzigd in Werkgeversdesk 

Arbeidsgerelateerde zorg. Zo wordt ook in de naam duidelijk dat de 

kennis van onze casemanagers breed inzetbaar is voor u. 
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Fabels uit de wereld over eten

Werkgevers stimuleren graag dat hun medewerkers gezond leven om zo ziekteverzuim te verminderen en te 

voorkomen. Maar hoe pak je dat aan? Initiatiefnemer Elly Kaldenberg van SanAvis vertelt: “Daar helpen wij 

bedrijven bij. En we maken het zo leuk dat medewerkers graag meedoen.” Aangezien SanAvis inspeelt op 

de specifieke wensen van een bedrijf, is er geen standaardprogramma. Maar voorbeelden zijn er genoeg. 

“Tijdens een workshop ‘Voeding op de kaart zetten’ helpen we fabels over eten uit de wereld. Lekker interactief 

en laagdrempelig. En we geven workshops over voeding in combinatie met bewegen. Bij een health check 

kunnen we laten zien wat je kunt doen aan je te hoge cholesterolgehalte. Maar er is ook een online programma 

waar mensen hun eetgedrag kunnen voorleggen aan een diëtist die hen online begeleidt. We verzorgen 

kookworkshops met een kok of BN-er. En bij sommige klanten houdt een diëtist spreekuur. Per bedrijf bekijken 

we wat nodig is. Zo helpen we werkgevers hun medewerkers gezond en vitaal te houden.”

Kosten en vergoedingen
De workshops worden voor 50% vergoed uit Present en kunnen worden gehouden 

voor ongeveer 30 tot 35 personen.  

  Gezond genieten € 340,-

  Gezonde calorieën in beweging € 680,-

  Healthy Lunchbreak € 680,-

Natuurlijk kunnen we u ook workshops op maat aanbieden. In overleg met uw 

Adviseur Arbeidsgerelateerde zorg en/of de Werkgeversdesk kijken we naar 

mogelijke vergoedingen. Wilt u meer weten over SanAvis en gezonde voeding, 

kijk dan even op www.sanavis.nl. 

 
Financiering uit collectieve verzekeringen Achmea
De Werkgeversdesk Arbeidsgerelateerde zorg onderzoekt voor u 

de mogelijkheden tot financiering uit de zorgverzekering van de 

medewerker verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea of Groene Land 

Achmea. Daarnaast bekijkt de Werkgeversdesk de mogelijkheid 

tot financiering uit een Achmea inkomens- en/of schadeverzekering.

De Werkgeversdesk probeert deze gelden zoveel mogelijk direct 

te innen. U ontvangt de eindnota met aftrek van deze bijdragen. 

Wij bieden u hierdoor extra financieel voordeel.

Online vergoedingenoverzicht Present
Op www.zilverenkruis.nl/handboekpresent vindt u een 

totaaloverzicht van alle diensten, trainingen en cursussen die in 

Present zitten. Met vermelding van kosten en vergoedingen.  

Workshop of 

dienst aanvragen

Bent u geïnteresseerd in één van 

de genoemde workshops of andere 

Present diensten voor uw bedrijf? Neem 

dan contact op met de Werkgeversdesk 

Arbeidsgerelateerde zorg. Het telefoonnummer 

is (038) 456 69 87. U kunt ook e-mailen naar: 

presentdesk@achmea.nl. Bent u lid 

van UNETO/VNI en aangesloten bij 

Verzuimsteunpunt ReaDirect, bel dan 

(070) 413 10 50. En bent u lid van 

KVGO en Verzuimsteunpunt

Grafimedia, neem dan contact 

op met (070) 413 10 60. 

Aan de genoemde kosten, kortingen en vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden. 
Voor Present is Achmea Schadeverzekeringen N.V. de verzekeraar. Alle kosten zijn exclusief btw. Over de vergoedingen wordt ook de btw vergoed. 


