Present! Gemak
in gezondheidsmanagement
Met Present! krijgt u toegang tot een ruime keuze aan
gezondheidsoplossingen.
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Gezond Ondernemen loont
Zorg en verzuim zijn binnen veel ondernemingen stijgende kostenposten. Net zoals de
improductiviteit die met bepaalde klachten gepaard gaat. Het loont dus om te investeren
in de gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Hierdoor verbetert of behoudt u de
arbeidsproductiviteit.
Present! werkt pro-actief

Goed gezondheidsmanagement is een effectieve manier
om kosten structureel te verminderen. Present! van Zilveren
Kruis geeft hier op een makkelijke en overzichtelijke manier
invulling aan.

Present! biedt een pro-actieve aanpak van verzuim. En als
uw medewerkers toch verzuimen, helpt Present! hen snel
weer aan het werk. Met drie pakketten krijgt u toegang tot
een compleet assortiment zorgoplossingen: van preventie tot
en met re-integratie. Met deze aanpak boekt u snel succes,
terwijl u de maatregelen optimaal afstemt op de situatie
in uw bedrijf. Present! regelt u eenvoudig online: zoeken,

Present! Gestructureerd
gezondheidsmanagement
Als u bent aangesloten bij een arbodienst, heeft u
wettelijk gezien alles geregeld. Maar de arbodienst helpt
u niet om verzuim te voorkomen. Zij komt pas in beeld
als gezondheidsproblemen al zijn ontstaan. Incidentele
preventieve maatregelen hebben wel effect, maar
gezondheidsmanagement maakt echt het verschil. Met
Present! zet u de stap van preventie naar gestructureerd
gezondheidsmanagement. Zo kunt u tegen minimale kosten
verzuim verder voorkomen en verkorten.

vinden, vergelijken, kiezen en aanvragen. Zilveren Kruis
vergoedt gedeeltelijk de gezondheidsoplossingen. Of u krijgt
een aantrekkelijke korting. Alle zorgvuldig geselecteerde
gezondheidsoplossingen vindt u eenvoudig via zk.nl/present.
Ook medewerkers die niet bij Zilveren Kruis verzekerd zijn,
kunnen deelnemen.
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Zo werkt Present!
U wilt bijvoorbeeld met vitaliteit op een afdeling aan de slag.
Of u heeft een medewerker die verzuimt vanwege privé problemen.

Online overzicht van de gezondheidsoplossingen

Present! Met elkaar aan de slag!

Met Present! heeft u altijd toegang tot onze gezondheidsoplossingen via zk.nl/present. Hier vindt u via de
zoekfunctie een passende dienst of product én alle
achtergrondinformatie. Iedere dienst heeft een eigen pagina
met uitleg, een kostenoverzicht en informatie over eventuele
kortingen of vergoedingen. U vraagt de dienst eenvoudig aan
via de website. Daarna sturen we u een kostenspecificatie. Als
die akkoord is, kan de zorgaanbieder aan de slag.

Present! werkt het beste als alle mensen binnen uw
organisatie op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Wij
hebben een aantal gemakkelijke middelen om u daarin te
ondersteunen. Bijvoorbeeld een intranettekst if een artikel
voor in uw nieuwsbrief. Vraag er naar bij uw contactpersoon,
of kijk op zk.nl/present.

Ook voor medewerkers
Present! is 24 uur per dag, 7 dagen in de week online
beschikbaar. Dit biedt u als werkgever altijd en overal de
mogelijkheid de verschillende pakketten en alle aangeboden
gezondheids-oplossingen te bekijken. Ook uw bedrijfsarts en
uw medewerkers hebben toegang tot de online tool.
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Slimme pakketten.
Kies er één, twee of alle drie
Present! bestaat uit 3 pakketten met een ruime keuze aan gezondheidsoplossingen.
Present! Persoonlijk
Gezondheid thuis en op de werkvloer zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke
situatie. Present! Persoonlijk biedt gezondheidsoplossingen voor de individuele
mede-werker; fysiek, mentaal en leefstijl.

Present! Samen
Gezondheidsmanagement verdient een stevige plaats in elke organisatie. Present!
Samen biedt groepsoplossingen zoals Health Checks, trainingen en adviezen.
Deze gezondheidsoplossingen kunnen in uw hele bedrijf ingezet worden.

Present! Visie
Een vitale organisatie begint met een goed plan. Met Present! Visie krijgt u de
beste specialisten tot uw beschikking en een keur aan gezondheidsoplossingen
voor inzicht, advies en oplossingen.
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Flexibele pakketten
Gedurende het jaar kunt u ook extra pakketten afnemen. Aan het eind van de
contractperiode kunt u ook een pakket opzeggen.
Present! Persoonlijk

Welke gezondheidsoplossingen biedt Present! Samen
u nog meer?
• Werkvermogensonderzoek
• Trainingen voor leidinggevenden en HR-adviseurs
• Vitaliteitsapp ichange3
• Breed assortiment workshops: leefstijl, mentaal of fysiek
Het volledige overzicht van gezondheidsoplossingen voor
Present! Samen vindt u op zk.nl/present

Gezondheid thuis en op de werkvloer zijn sterk afhankelijk
van de persoonlijke situatie. Present! Persoonlijk biedt
gezondheids-oplossingen voor de individuele medewerker:
fysiek, mentaal en leefstijl.

Psychologisch consult
Is uw medewerker door het werk uit balans geraakt?
Denk dan eens aan een consult bij een psycholoog.
Kortdurende psychologische ondersteuning helpt bij
een spoedig herstel.

Present! Visie
Een vitale organisatie begint met een goed plan. Met Present!
Visie krijgt u de beste specialisten tot uw beschikking en een
keur aan gezondheidsoplossingen voor inzicht, advies en
oplossingen. Hiermee geeft u gezondheidsmanagement een
plaats in uw organisatie.

Welke gezondheidsoplossingen biedt Present! Persoonlijk u
nog meer?
• Arbeidsdeskundig advies
• Leefstijltraining
• Werkplekonderzoek
• Beschermingsmiddelen voor ogen en oren (op maat)
Het volledige overzicht van gezondheidsoplossingen voor
Present! Persoonlijk vindt u op zk.nl/present

Welke gezondheidsoplossingen biedt Present! Visie?
• Strategiespel
• Businesscase
• Strategic Health Management
• Communicatiespel
Het volledige overzicht van gezondheidsoplossingen voor
Present! Visie vindt u op zk.nl/present

Present! Samen
Gezondheidsmanagement verdient een stevige plaats in elke
organisatie. Present! Samen biedt groepsoplossingen zoals
Health Checks, trainingen en adviezen. Deze
gezondheidsoplossingen kunt u inzetten voor uw team of
voor de hele organisatie.

Liever uw eigen zorgaanbieder? Dat kan!
De pakketten bestaan uit een breed assortiment aan
gezondheids-oplossingen. Op basis van kwaliteit en prijs
hebben we hierbij de beste zorgaanbieders gezocht. Op
verzoek van veel klanten bieden we de mogelijkheid
om eigen zorgaanbieders in te zetten voor bestaande
gezondheidsoplossingen uit Present! Persoonlijk en Present!
Samen. Dit kan bijvoorbeeld een zorgaanbieder bij u in
de regio zijn waar u al goede ervaringen mee heeft. Deze
zorgaanbieder moet wel aan de kwaliteitsnormen van
Zilveren Kruis voldoen.

Gezondheidscheck
Maak uw medewerkers gezondheidsbewust. Met de
Basis Health Check weten ze binnen 30 minuten hoe
gezond ze zijn. De medewerker krijgt een persoonlijke
score en bijpassend advies om zijn gezondheid en
leefstijl te verbeteren.

Meer hierover kunt u vinden op zk.nl/present. U kunt
ook bellen met de Werkgeversdesk: (071) 365 21 00.
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Privacy gegarandeerd
Medewerkers, werkgevers, zorgverleners en Zilveren Kruis hebben gezamenlijk de
verantwoordelijkheid om de privacy van medewerkers goed te borgen. Daarom nemen wij
een aantal maatregelen om uw medewerkers en hun privacygevoelige of medische
informatie beter te beschermen.
Uw medewerker geeft altijd akkoord

Managementrapportage

Om medewerkers goed te beschermen, moeten zij akkoord
geven voor het aanvragen van een gezondheidsoplossing
vanuit Present! Op die manier weten medewerkers met wie
hun informatie wordt gedeeld en waarom. Om gebruik te
kunnen maken van Present! is het noodzakelijk dat u dit met
uw medewerker bespreekt.
Als de medewerker akkoord gaat met het delen van zijn/
haar gegevens kunt u de gezondheidsoplossing aanvragen.

(voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers)
Uw organisatie ontvangt één keer per jaar een
organisatiebrede managementrapportage.
Daarin staat onder meer:
• de afgenomen zorg;
• het aantal bespaarde verzuimdagen;
• de ontvangen vergoedingen vanuit Present!.
Wenst u advies of heeft u vragen?

U gebruikt hiervoor het (digitale) aanvraagformulier zoals u
gewend bent.

Wij helpen u graag per chat, e-mail of telefoon. De
specialisten van onze Werkgeversdesk geven advies over
preventie, verzuim en re-integratie. Eén telefoontje of een
verzoek via zk.nl/present is voldoende om direct aan de slag
te kunnen.

Bescherming van privacygevoelige informatie
van uw medewerkers met STARTTLS
Als uw medewerker gebruik maakt van Present! worden er
via e-mail privacygevoelige gegevens uitgewisseld.
Om dit veilig te kunnen doen is ons e-mailverkeer beveiligd
met STARTTLS. Om veilig te kunnen e-mailen moeten zowel
de zender als de ontvanger gebruik maken van STARTTLS.
Wie mag op de hoogte zijn van privacygevoelige
informatie over uw medewerkers?
Medewerkers die ziek zijn of dreigen te verzuimen willen
niet altijd dat de werkgever op de hoogte is van hun
klachten. In dat geval kunnen medewerkers hun klachten
bespreken met de bedrijfsarts en kan de bedrijfsarts
een gezondheidsoplossing vanuit Present! aanvragen. In
de praktijk zien we dat dit ook vaak wordt gedaan door
leidinggevenden of HR medewerkers. Dat mag ook, als de
medewerker dit geen probleem vindt.

7

Wij helpen
u graag verder
Kijk op
zk.nl/present

Bel naar
Werkgeversdesk Arbeidsgerelateerde zorg
071 365 21 00
Klantenteam MKB (bedrijven tot 500 medewerkers)
071 364 19 20
Grootzakelijk (bedrijven vanaf 500 medewerkers)
071 367 08 25

Mail naar
zorg.mkbk@zilverenkruis.nl
werkgeversdesk@zilverenkruis.nl

Schrijven kan natuurlijk ook
Zilveren Kruis, Postbus 444, 2300 AK Leiden

Kijk op zk.nl voor een overzicht van gecontracteerde zorgverleners, de hoogte van de vergoeding bij de nietgecontracteerde zorgverleners, het Reglement Hulpmiddelen, het Reglement Farmaceutische zorg, het Reglement
Zvw-pgb, de Beroepsverenigingen van alternatief genezers die voldoen aan de criteria van Zilveren Kruis, de
polisvoorwaarden, brochures, formulieren en overige informatie over onze verzekeringen. U kunt de informatie ook
bij ons opvragen.
Voor de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis is Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht
(KvK 06088185, AFM 12000646) de verzekeraar. Voor de aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis is Achmea
Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist (KvK 28080300, AFM 12000647) de verzekeraar.

05265-2101

Wij doen ons uiterste best om u goede en duidelijke informatie te geven. Klopt er iets niet in onze communicatie?
Geef het dan aan ons door zodat wij het kunnen herstellen. Staan er onjuistheden in? Dan is Zilveren Kruis hiervoor
niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit product of deze dienst kunt u geen rechten ontlenen.
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