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NSV ZorgPortaal
Ontzorging op het gebied van 
arbeidsongeschiktheid en verzuim
Als werkgever krijgt je steeds meer verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en 
re-integratie. Ook je medewerkers dragen verantwoordelijkheden in het gehele proces van ziekmelding tot re-integratie. 
Er ligt nogal wat op het bordje van zowel werkgevers als werknemers. NSV ZorgPortaal begeleidt werkgevers en 
werknemers bij het hele traject van ziekteverzuim en re-integratie.

Eén loket, één aanspreekpunt
NSV ZorgPortaal staat voor duidelijke verzuimbegelei-
ding en een effectieve uitvoering. Het biedt één loket 
voor arbo & verzuimbegeleiding, loondoorbetaling, 
re-integratie, ziektekosten en WIA. Daarnaast is NSV 
ZorgPortaal een kenniscentrum voor ziekteverzuim en 
re-integratie. 

Het beste voor jou en je medewerkers
Het beste voor je medewerkers is ook het beste voor je 
bedrijf. NSV ZorgPortaal biedt een evenwichtig pakket 
op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie, 
arbo-dienstverlening en verzekeringen. Hierdoor weet 
je zeker dat je voldoet aan alle eisen van de wet- en 
regelgeving, risico’s gedekt zijn en de zorg voor gezond 
werken in jouw bedrijf goed geregeld is. NSV ZorgPortaal 
biedt maatwerk. En dat allemaal via één loket.

Het digitale Portaal 
Gemak dient de mens. De verzuimadministratie regel 
je via nsvzorgportaal.nl. In een besloten, beveiligde 
omgeving voer je hier je ziek- en herstelmeldingen in. 
Je kunt zelf de ingevoerde gegevens bewerken, het 
medewerkersbestand actualiseren, een verzuimoverzicht 
produceren en nog veel meer. Je vindt er bijvoorbeeld 
ook achtergrondinformatie, wet- en regelgeving en de 
antwoorden op veel gestelde vragen. 

NSV ZorgPortaal
• Lagere premies (bij vergelijkbare pakketten).
• 100% vergoeding van interventies, spoor 2 trajecten.
• Minder administratie door één systeem.
• Snelle betaling van schade.
• Eigen casemanagers & bedrijfs artsen.
• Vaste aanspreekpunten voor vragen over verzuim-

begeleiding, loondoor betaling en re-integratie.

Toegespitst op jouw branche
NSV ZorgPortaal is een samenwerkings verband tussen 
NSV, SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg. 
Door de expertise van deze partijen te bundelen, is een 
handig portaal ontstaan dat volledig is toegespitst op de 
schoenherstel branche.

Meer informatie
Alle informatie over NSV ZorgPortaal is te vinden op 
nsvzorgportaal.nl. Spreken de voordelen van NSV 
ZorgPortaal jou aan? Neem dan contact met ons op:
Telefoon (070) 301 16 84
Mail  info@nsvzorgportaal.nl
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