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SAS ZorgPortaal, voor slagers een zorg minder
Als slager bent u ondernemer en werkgever. En als werkgever heeft u bepaalde 
verantwoordelijkheden op het gebied van de arbeidsomstandigheden, ziekte en re-
integratie. Zo heeft u te maken met het inventariseren van de arbeidsrisico’s binnen uw 
bedrijf (RIE), met het organiseren van de bedrijfshulpverlening (BHV), met de ziektecontrole 
en verzuimbegeleiding van uw zieke werknemers, met de verplichte loondoorbetaling bij 
ziekte en met het re-integreren van uw zieke werknemers binnen of buiten uw bedrijf.

U wilt preventie, ziekteverzuim en re-integratie de aandacht geven die ze verdienen, zodat 
uw medewerkers plezierig en gezond werken en uw bedrijfsvoering niet stagneert. Ook 
werknemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor gezond werken. Van ziekmelding 
tot re-integratie moet een fl ink aantal stappen worden gezet. SAS ZorgPortaal zorgt voor 
deskundige begeleiding, behandelprogram-ma’s, bemiddeling of interventie waar dat nodig 
is. Allemaal via één loket.

Eén loket, één aanspreekpunt. Wel zo overzichtelijk
SAS ZorgPortaal is een samenwerkingsverband tussen de Stichting SAS (met daarin de 
Koninklijke Nederlandse Slagers, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen), SuperGarant 
Verzekeringen en SuperGarant Zorg. SAS ZorgPortaal is uw aanspreekpunt voor alle 
vragen op het gebied van verzuimbegeleiding, re-integratie, ziektekosten en WIA en is het 
kenniscentrum voor preventie, informatie en advies.

Het beste voor uw medewerkers, het beste voor uw bedrijf
Onze dienstverlening is er op gericht uw loonkosten, verzekeringspremies en arbeidsuitval 
zo laag mogelijk te houden. Het beste voor uw medewerkers is ook het beste voor uw 
bedrijf. SAS ZorgPortaal heeft een evenwichtig pakket samengesteld op het gebied van 
verzuimbegeleiding en re-integratie. Dit pakket sluit vrijwel naadloos aan op de verplichtingen 
vanuit de cao voor het slagersbedrijf. Hierdoor weet u zeker dat u voldoet aan alle eisen van 
de wet- en regelgeving, dat risico’s gedekt zijn en dat u garanties tegen sancties hebt. De 
zorg voor gezond werken in uw bedrijf is goed geregeld. Allemaal via één loket. 

Casemanagers van SAS ZorgPortaal hebben rechtstreeks contact met u, uw medewerker(s), de 
bedrijfsarts en andere specialisten. SAS ZorgPortaal coördineert de re-integratieactiviteiten. 
Hierdoor krijgt zij meer grip op het verzuim in de branche en kan zij maatwerk leveren in 
de verzuimbegeleiding. U kunt zich volledig richten op het runnen van uw bedrijf, terwijl u 
verzekerd bent van een eff ectieve zorgaanpak dat aan alle wettelijke eisen voldoet.

Het digitale Portaal voor de Slagers
Gemak dient de mens. Uw ziekteverzuimadministratie handelt u af via saszorgportaal.nl. 
Een keuzemenu op onze site leidt u direct naar uw online verzuimregistratiesysteem. Hier 
voert u in een besloten, beveiligde omgeving ziek- en herstelmeldingen in. U kunt zelf de 
ingevoerde gegevens bewerken, uw medewerkersbestand onderhouden en op elk gewenst 
moment een verzuimoverzicht produceren, correspondentie of terugkoppelingen inzien of 
informatie aan de casemanager doorgeven. Natuurlijk biedt het digitale loket meer: nieuws, 
achtergrondinformatie, tips voor gezond werken,- wet- en regelgeving, uitleg over onze 
dienstverlening en interessante links. 
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