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Wat leest u in deze productkaart?
In deze productkaart vindt u informatie over de module Preventie.
De informatie in deze productkaart is een verkorte en vereenvoudigde weergave van de informatie uit de
voorwaarden. De voorwaarden zijn leidend. Aan de inhoud van deze productkaart kunt u daarom geen rechten
ontlenen.

Wilt u meer weten?
Lees altijd de voorwaarden. Daarin staat informatie over de te leveren dienst. Heeft u nog vragen? Neem dan
contact met ons op.

Wat is de module Preventie?
Binnen uw bedrijf heeft u te maken met ziekteverzuim. Met de module Preventie heeft u de beschikking over een
pakket diensten. Bij de module Preventie ligt de nadruk op het actief voorkomen van ziekteverzuim.

Wat is de inhoud van de module Preventie?
De module Preventie bestaat uit:
Ondersteuning en advisering
U heeft recht op ondersteuning en advisering door een Preventieadviseur van TVM. Deze dienstverlening omvat:

de mogelijkheid om uw vragen met betrekking tot verzuim voor te leggen aan een Preventieadviseur

ondersteuning bij het opzetten van een ziekteverzuimbeleid en het implementeren van een verzuimprotocol

ondersteuning en advisering op het gebied van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het daaruit
voortkomende Plan van Aanpak

ondersteuning en advisering op het gebied van P&O

ondersteuning bij het opstellen van beleid rondom Risque Social

als gezien het beeld van het ziekteverzuim daar aanleiding toe is, dat een Preventieadviseur het initiatief
neemt u te bezoeken. Tijdens dit bezoek kan een verzuimanalyse worden uitgevoerd. In overleg met u kan
vervolgens besloten worden om een (chauffeurs)bijeenkomst te organiseren
Cursussen en Trainingen
Via www.mijntvm.nl heeft u toegang tot TVM transportopleidingen waarin een breed programma van cursussen
en trainingen is opgenomen die samenhangen met Preventie en Ziekteverzuim.
U kunt hierbij denken aan de volgende cursussen en trainingen:

BHV

VCA

Preventiemedewerker

Communicatie

Verzuimmanagement

Leefstijl

Wat zijn kosten van de module Preventie?
Ondersteuning en advisering door een Preventieadviseur van TVM is kosteloos.
Als een andere partij wordt ingeschakeld voor de genoemde dienstverlening dan zijn deze kosten voor uw
rekening.

Wanneer kunt u een beroep doen op de module Preventie?
Als u de module Ziekteverzuim en/of de module Verzuimmanagement heeft afgesloten, heeft u recht op de
module Preventie. De module Preventie is altijd een uitbreiding op één van die modules, daarom kan het niet als
een losse module worden afgenomen.
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Welke factoren hebben invloed op de premie?
Voor de module Preventie betaalt u geen premie.
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Disclaimer
Deze productkaart is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze productkaart is een verkorte en vereenvoudigde
informatie uit de Polisvoorwaarden. De Polisvoorwaarden zijn uiteindelijk leidend.
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