
De dingen samen doen
We kiezen ervoor geen begeleider maar een samenwerkingspartner te zijn. Samenwerking staat voor  
‘in onderling overleg werken’.  Onze totale dienstverlening staat daarvan in het teken. Het betekent dat we samen doelen 
stellen, samen strategie bedenken en samen terugkijken op de resultaten die we behalen. 

Als je hebt bepaalt waar je naar toe wilt, kun je ook op voorhand bepalen wat je nodig hebt om er te komen. Je wilt er niet 
halverwege achterkomen dat je iets bent vergeten en het alsnog moeten aanschaffen. Onze arbo abonnementen zijn
op eenzelfde wijze opgebouwd. 

Wet verbetering Poortwachter *
 de goede dingen logisch doen

we voeren alle wettelijke taken voor en/of met u uit. 
Ons verzuimsysteem VerzuimSignaal zorgt voor tijdige 
signalering, wij zorgen voor kwalitatieve uitleg, 
begeleiding en uitvoering van de taken. Het opstellen van de 
probleemanalyse en melding van de 42ste week hoort daar 
uiteraard ook bij.

Re-integratiebegeleiding 
de logische dingen laten doen

Nadat helder is wat de mogelijkheden van uw werknemer 
zijn, is het nodig dat hij, op basis van een gedegen plan, 
weer aan het werk gaat. Het opstellen, bijstellen, 
uitvoeren en evalueren van dit plan in samenwerking 
met uw lijnmanager en werknemer behoort standaard 
tot het abonnement. Uitgangspunt van ziektebegeleiding 
is bij ons volledige terugkeer op de werkvloer.

Telefonische consults
de logische dingen goed doen

Of er nu op de 1e, 5e of 100e dag telefonisch contact 
gelegd moet worden of dat u, uw lijnmanager of uw 
werknemer wilt sparren, problemen wilt bespreken of
 vragen heeft, wij willen altijd in de gelegenheid zijn 
hem/haar te woord te staan of achterhalen wat er aan 
de hand is en op basis daarvan een strategie bepalen.

Inhouse service & management advies 
de logische dingen beter doen

Omdat we uw samenwerkingspartner zijn, willen we graag 
een onderdeel van uw organisatie zijn door dagelijks 
aanwezig te zijn. Verzuim- en ziektemanagement kost uw 
manager veel tijd, maar belangrijker nog is dat de manier 
van managen heel bepalend kan zijn voor het ziekte- en 
verzuimgedrag van werknemers. Om die reden zijn we graag,
 afhankelijk van de behoefte van de lijnmanager, 
aanwezig op locatie. Aanwezigheid bij bijvoorbeeld
 teamoverleg of driegesprekken wordt daardoor makkelijker. 
Het label van ‘een externe partner zijn’ verdwijnt hiermee. 
De werknemer ziet namelijk zijn lijnmanager met een 
ondersteuner naast zich.

* huisbezoeken en bedrijfsarts consults zijn niet opgenomen in het abonnement.



De dingen eerlijk doen
In iedere organisatie komen werknemers voor die zich niet ziekmelden en hun werk (blijven) doen, ook al voelen ze zich iets 
minder goed. Ook de werknemers die een of twee keer in het jaar goed ziek zijn blijven aanwezig binnen een organisatie. En 
om samen met u uw zieke werknemer goed te ondersteunen en verzorgen met spoedig herstel als resultaat, vinden wij dat u 
daar zo min mogelijk voor moet betalen. 

Ziekte is dan ook niet het probleem.  Het verzuim is het probleem.
Het is geen geheim dat verzuim veel tijd kost. Om die reden zijn wij dan ook van mening dat u alleen voor die werknemers 
een pakket hoort af te nemen waar dan ook alles in is meegenomen tegen een betaalbare prijs.

We komen er samen uit

Uitgangspunt voor onze dienstverlening is dat u  er op 
vooruit gaat.  Als we ons samen inspannen om de 
doelstellingen te behalen betekent dit dat er bij ziekte direct 
wordt geïntervenieerd en dat verzuim weinig tot geen kans 
krijgt.  Is het op basis daarvan niet logisch dat u dus ook 
minder gaat betalen en dat de inspanningen op een aantal 
gebieden steeds minder wordt?

Met onze abonnementen kunnen wij garanderen dat u 15% 
minder betaalt én meer service en dienstverlening ontvangt.

Meer weten?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Maak nu een 
afspraak voor een gratis verzuimanalyse of mail uw gegevens  
naar verzuimanalyse@werkzorg.nl 
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Met onze 
abonnementen krijgt u de 
mogelijkheid om voor iedere 
risicogroep een pakket te 
kiezen dat aansluit bij de 
groepsbehoefte én gaat u 
ieder jaar minder betalen 
omdat uw werknemers in 
risicogroep verlagen en
daarmee dus ook van tarief.


