WIE ZIJN WIJ?
Frans van Dillen en Janthony Wielink, oprichters
van EBEX en tegelijkertijd twee ambitieuze
ervaringsdeskundigen op het gebied van inkomensverzekeringen en ziekteverzuim. Door het delen van
hun kennis en ervaring willen zij samen met hun
team van verzuimbegeleiders en arbeidsdeskundigen
hun vakgebied naar een hoger niveau tillen.

De wereld van inkomensverzekeringen
en ziekteverzuim verandert bijna dagelijks.
Het is een vakgebied waar wij ons graag in
verdiepen en vervolgens deze kennis delen in
de vorm van kennissessies & opleidingen.
Dit doen wij niet alleen met onze adviseurs
en werknemers, maar ook met u: de werkgever.

GEÏNTERESSEERD
IN ONS 12-JAARS
PAKKET?

Het EBEX pakket is
meer dan het verzekeren
van risico’s

WIJ HELPEN U DOOR DEZE 12 JAAR
Verzekering
Dienstverlening

Eerste 104 weken

Na einde wachttijd

Loondoorbetaling & Ziektewet

WGA

Neem contact op
met uw adviseur

Risico- en verzuimbegeleiding

Vanaf dag 1 tot einde jaar 12
visitekaartje

MET ZICHTBAAR RESULTAAT

Voor meer informatie over EBEX:

055-521 67 93
Gemiddelde
besparing van

40%
op kosten t.o.v. de
arbodienst. De huidige
arbodienst kan namelijk
worden opgezegd!

Gemiddeld een
verzuimpercentage van

2,44%

Verschillende studies
hebben aangetoond dat
begeleiding bij re-integratie
de instroom in de WGA
aanzienlijk doet afnemen

EBEX
INFO@EBEX.NL
WWW.EBEX.NL

Uw oplossing bij Verzuim,
Ziektewet & WGA

U BENT WERKGEVER?

WIJ VINDEN HET TIJD DAT
DE WERKGEVER HIER BETER BIJ
ONDERSTEUND WORDT
Daarom hebben wij alle oplossingen ondergebracht in een 12-jaars pakket:

Dan wilt u waarschijnlijk
uw kostbare tijd besteden
aan uw onderneming en,
vanzelfsprekend, uw vrije tijd?

Niet onaangenaam verrast
worden met hoge kosten
bij ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid van
één van uw werknemers?

Maar u wilt wel dat
u en uw werknemers
goed begeleid worden bij
ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid?

ERVARINGEN VAN
ONZE KLANTEN
“Ik stel de begeleiding van de verzuimbegeleider echt heel erg op prijs.
Ze weet wie we zijn en wat onze problematiek is. Er wordt altijd contact
opgenomen op het afgesproken moment en er wordt meegedacht.”
Mirjam Slabbers, eigenaresse Slabbers de Lange

Eén door EBEX opgeleide adviseur die u advies geeft
in het voorkomen van verzuim

“EBEX onderscheidt zich in hun kleinschaligheid, directe lijnen
en duidelijkheid. Hun uitstekende begeleiding bij ziekteverzuim
ervaren wij als zeer positief.”
Ruud Schaars, eigenaar All Steel Products

Eén verzuimbegeleider die u 12 jaar lang persoonlijk
begeleidt en handvatten geeft voor het terugdringen
van uw ziekteverzuim

“Bij 80% van onze klanten
levert EBEX een besparing op.”
Emmy van Doornspeek, adviseur bij Alfisure

Eén community die alle kennis over dit vak bijhoudt voor u:
onze eigen EBEX-adviseurs, arbeidsdeskundigen en
verzuimbegeleiders

DAARBIJ
KUNNEN WIJ
U HELPEN
De situatie is nu namelijk zo…
De overheid legt in nieuwe wetten steeds
meer verantwoordelijkheden neer bij u:
de werkgever

Zo wordt er tegenwoordig van u verwacht tot
12 jaar lang financieel verantwoordelijk te zijn
voor uw werknemer

Eén betrouwbare verzekeringsmaatschappij Aevitae waar u
een polis kunt afsluiten die past bij uw onderneming

In dit pakket ligt de focus op de werknemer zo snel mogelijk weer
aan het werk te krijgen en de ondernemer te ontzorgen op het
gebied van ziekteverzuim

ERVARINGEN EBEX-ADVISEURS
EVEN ALLE VOORDELEN
VOOR U OP EEN RIJTJE

“De dienstverlening van EBEX hebben wij afgelopen jaren ervaren als professioneel,
doortastend en pragmatisch. Bij EBEX is verzuimbeheersing geen reclame kreet
maar wordt in de praktijk met werkgever en belangenbehartiger het verzuim
adequaat aangepakt.”
Cees van Beekum, eigenaar van Assurantie Analisten Haaglanden

Kan het daarom zo maar gebeuren dat u
voor een lange periode betaalt voor een
arbeidsongeschikte werknemer

En moet u bij verschillende loketten aankloppen
om dit en vele andere problemen op te lossen
(uw assurantie adviseur, verzekeraars, het UWV,
de arbodienst en arbeidsdeskundigen)

Tijdsbesparing
doordat u uw zorgen,
vragen en risico’s
omtrent verzuim bij
één loket onder kunt
brengen gedurende
de periode dat u hier
verantwoordelijk
voor bent

Werk wordt voor u
uit handen genomen
doordat wij u op de
hoogte houden van
de meest belangrijke
veranderingen die
voor u van essentieel
belang zijn

Door de focus op
re-integratie wordt
verzuimschade zichtbaar teruggedrongen
dus bespaart u geld

U bent klant van
een dienstverlener die
in 2013 al genomineerd
was voor de Generali
AM Innovatieprijs en
zich nu nog steeds
onderscheidt door haar
vooruitstrevende visie

“EBEX wil zich net als wij meer richten op de werkgever. Het EBEX pakket
geeft de werkgever alle handvatten en begeleiding om verzuimschade
terug te dringen. Bovendien is door middel van hun verzuimbegeleiding
de arbodienst overbodig.”
Emmy van Doornspeek, adviseur bij Alfisure

“De kennis en daadkracht die EBEX biedt in de veranderende markt van
inkomensverzekeringen, is voor ons de reden geweest om samen te werken.
De brede ondersteuning – zoals presentaties, voorlichting, updates, voordrachten,
vergelijkingen en opleidingen – heeft er voor gezorgd dat wij bij het MKB,
maar ook bij grote, werkgevers als serieuze partner worden ontvangen.”
Jan Kielstra, ASSUFLEX Registermakelaars in Assurantiën
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