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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (SWO) 

Campagne - loondoorbetaling bij ziekte 

 

Loondoorbetaling bij ziekte 
Ondernemers krijgen met veel wettelijke verplichtingen te maken als één van hun 

werknemers langdurig uitvalt. VNO-NCW, MKB-Nederland hebben samen met het Verbond 

van Verzekeraars en SZW nieuwe afspraken gemaakt om werkgevers te ontzorgen. Een 

onderdeel van deze afspraken is de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Vanaf 1 januari 2020 

kunnen ondernemers zich verzekeren van een deskundige ondersteuning en een effectieve 

aanpak op dit gebied.      

 

Om ondernemers te informeren heeft MKB-Nederland (i.s.m. SZW) een campagne 

ontwikkeld. Deze bestaat uit een website en een toolkit voor ondernemersverenigingen met 

daarin communicatiematerialen om ondernemers voor te lichten over loondoorbetaling bij 

ziekte. In de toolkit zitten: digitale nieuwsbrief, nieuwsbericht, infographic, flyer, 

advertentie, social media berichten, direct mail-item.  

 

Deelname campagne 

Klik of tik om tekst in te voeren. (hierna: ondernemer vertegenwoordigende 

organisatie) onderkent het belang van deze campagne, zowel voor ondernemer 

vertegenwoordigende organisatie als voor de leden. 

De campagne van MKB-Nederland, gesteund door het ministerie Sociale Zaken en Welzijn, 

heeft tot doel dat zoveel mogelijk ondernemers zich bewust worden van loondoorbetaling bij 

ziekte en zich hierop voorbereiden. Daarnaast licht deze campagne ondernemers voor over 

de nieuwe MKB verzuim ontzorgverzekering. Ondernemers kunnen zich op deze manier goed 

voorbereiden op langdurig ziekteverzuim. 

Ondernemer vertegenwoordigende organisatie wil graag deelnemen aan de campagne. 

Vanuit de campagne wordt in de periode tot eind 2020 – in afstemming met de partners – 

een toolkit met communicatiematerialen beschikbaar gesteld. Deze materialen kunt u 

gebruiken om uw leden bewust te maken van loondoorbetaling bij ziekte.  

Doordat de campagne gesubsidieerd wordt vanuit de overheid, zijn er aan een groot deel 

van de campagne geen kosten verbonden. Om het succes van de campagne zo groot 

mogelijk te maken, verklaart de ondernemer vertegenwoordigende organisatie akkoord te 

gaan met de volgende randvoorwaarden:  

Spelregels voor deelname 
Leden van ondernemer vertegenwoordigende organisatie (hierna: leden), worden door de 

organisatie bewust gemaakt zich voor te bereiden op loondoorbetaling bij ziekte. Doelstelling 

is om de kennis over de nieuwe maatregelen waaronder de MKB-ontzorg-verzuimverzekering 

te vergroten. Hiervoor committeert ondernemer vertegenwoordigende organisatie zich 

minimaal aan uitvoering van de volgende activiteiten: 

● De ondernemer vertegenwoordigende organisatie zal via de voor haar beschikbare 

kanalen (direct mail, website, nieuwsbrief, social media, e.a.) richting alle leden 

uitingen over loondoorbetaling en de campagne communiceren. De verwijzingen 

naar de loondoorbetaling bij ziekte-website worden voorzien van een campagne-

UTM om de effectiviteit van de campagne te monitoren. Op uw verzoek kan het 

campagneteam ondersteuning geven bij het communiceren aan de leden.  

 

● Ondernemer vertegenwoordigende organisatie zal tenminste 10 uur besteden aan 

communicatie over loondoorbetaling bij ziekte. 
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● Ondernemer vertegenwoordigende organisatie zal in verwijzingen naar de 

looondoorbetalingbijziekte.nl gebruik maken van de UTM-codes die gebruikt worden 

in de toolkit. 

 
● Ondernemer vertegenwoordigende organisatie neemt waar mogelijk deel aan de 

campagne klankbordgroep.  

 

● Ondernemer vertegenwoordigende organisatie zal medewerking verlenen aan een 

tussentijdse en een eindevaluatie over de campagnevoering.  

 

Na ontvangst van uw logo wordt deze geüpload op de loondoorbetalingbijziekte.nl.  

NB: deze voorwaarden zijn nodig omdat de campagne met publiek geld wordt gesubsidieerd 

en hierover verantwoording moet worden afgelegd. Uiteraard wordt de deelname voor u zo 

gemakkelijk mogelijk gemaakt.  

 

Voor akkoord, 

Datum      Klik of tik om tekst in te voeren. 

Plaats      Klik of tik om tekst in te voeren. 

Naam organisatie    Klik of tik om tekst in te voeren. 

Naam Contactpersoon    Klik of tik om tekst in te voeren. 

Email Contactpersoon    Klik of tik om tekst in te voeren. 

Telefoonnummer Contactpersoon  Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Handtekening       

        ……………………………………………………… 

 

Vul deze overeenkomst in en stuur deze na ondertekening in tweevoud (Word 

bestand + gescande PDF met handtekening) naar:  

 

bureau@mkb.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen over het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met het 

secretariaat via bureau@mkb.nl of bel +31 70 349 01 38 

mailto:bureau@mkb.nl

