
Het Inkomenspakket 
Voor een gezonde agrarische onderneming



Een gezonde agrarische onderneming
Op verzuim zit meestal niemand te wachten. U als werkgever zeker niet en uw medewerkers ook niet. 
Maar geen mens is perfect en ziekte kan iedereen overkomen. Daarom wilt u de risico’s en de gevol-
gen van ziekte graag goed afgedekt hebben. Voor het verzekeren hiervoor zit u goed bij 
Felison. Als expert in verzuimbegeleiding bieden wij u een totaalpakket dat voor uw bedrijf perfect is.

Verzuimmanagement voor de werkgever
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een goed verzuim-
beleid en heeft u de verplichting het loon van uw medewerkers 
door te betalen als zij ziek zijn. Het is daarom van belang dat u 
grip heeft op het verzuim van uw medewerkers. Onze dienst-
verlening kan door ons volledig afgestemd worden op de 
specifieke wensen van u en uw bedrijf. Daarom bestaat het 
Inkomenspakket uit verschillende onderdelen:
1. Arbodienstverlening (alleen in combinatie met een 

verzekering)
2. Verzuimverzekering
3. Eigenrisicodragersverzekering Ziektewet
4. Eigenrisicodragersverzekering WGA

Inkomenszekerheid voor uw personeel
Boeren en tuinders zijn vanuit de cao LEO verplicht om de 
medewerkers inkomenszekerheid te bieden van inkomensze-
kerheid. Met de volgende onderdelen kunt u die zekerheid 
bieden:
1. Verzuim Aanvulling
2. WIA 35 min
3. WGA Hiaat (Uitgebreid)
4. WIA Excedent  
U kunt de dekking facultatief (keuze om deel te nemen ligt bij 
de werknemer) of verplicht aan al uw werknemers aanbieden.

Voordelen:
• Met het Inkomenspakket combineert u alle kennis in één 

pakket: verzekeraar, arbodienst en het re-integratiebedrijf.
• Wij bieden flexibiliteit en maatwerk.
• Door ons specialisme in omgaan met verzuim, WIA-aanvra-

gen en eigenrisicodragerschap kunnen wij zorgen voor een 
geschikte en snelle schadeafwikkeling.

• Wij bieden een complete twee-, twaalf- en veertigjaarspro-
positie.

• Wij staan voor direct persoonlijk contact. U krijgt twee vaste 
aanspreekpunten: één voor het kortlopende verzuim en één 
voor het langlopende verzuim. Ongeacht de grootte van uw 
bedrijf.verlagen zonder uitgebreide medische waarborgen.

• Gratis preventieve, arbeidsdeskundige hulp en ondersteu-
ning bij re-integratie.

• Mogelijkheid om aanvullende ongevallendekking af te 
sluiten.

Speciaal voor de agrariër
Wij bieden een krachtige oplossing die 
het beheer en de administratie van het 
verzuimproces voor u van A tot Z automa-
tiseert, vanaf de eerste ziektedag tot en 
met het afronden van re-integratiedos-
siers. Het inkomen van de zieke medewer-
ker wordt bewaakt en een eventueel 
re-integratietraject wordt automatisch 
opgestart. 

Interesse?
Felison informeert u graag over de 
mogelijkheden en voordelen. Heeft u 
vragen of wilt u meer informatie, neem 
dan contact op met één van onze advi-
seurs via 023- 520 15 00 of via 
www.felison.nl.
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