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u Aan de hand van uw 
specifieke en actuele situatie 
geven wij vorm aan een 
passend verzuimbeleid

u Wij richten ons niet alleen 
op verzuimbegeleiding, maar 
zéker ook op preventie

u Keuze uit drie abonnemen-
ten of maatwerk!

u Wilt u veel zelf in de hand 
houden? Kies dan pakket A

u Wilt u een flexibel pakket 
met veel zekerheid, kies dan 
voor pakket A+

u Via pakket C heeft u geen 
omkijken meer naar verzuim-
begeleiding. Alles wordt u uit 
handen genomen.

Waarom een helder verzuimbeleid?
Verzuimbegeleiding via onze gecertificeerde arbodienst houdt gezonde medewerkers aan het werk en zorgt er-
voor dat verzuimende medewerkers goed begeleid worden en weer re-integreren. Uitgangspunt is de implemen-
tatie van een helder verzuimbeleid, waarmee u directe en indirecte verzuimkosten aanzienlijk kunt verlagen. Wij 
inventariseren, vergelijken en analyseren het ziekteverzuim binnen uw organisatie en geven concrete handvatten 
om ook preventief maatregelen te treffen.

De mensgerichte aanpak werkt
Arbodienstverlening gaat verder dan verzuimpercentages, besparingen en het volgen van de regels alleen. 
Door preventieve maatregelen te treffen, zoals het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een arbobeleid, blijven uw medewerkers én uw organisatie vitaal. 
Met een actief, op de mens gericht, beleid leveren wij een structurele bijdrage aan gezond ondernemerschap.

Abonnementen verzuimbegeleiding
Als arbodienst begeleiden wij u en uw medewerkers bij (de regie op) uw ziekteverzuimdossier. Wij bieden u keuze uit 
drie pakketten. Bij elk daarvan mag u (kunt u) ondersteuning verwachten van een geregistreerde casemanager. Heeft 
u specifieke wensen? Het is eveneens mogelijk om geheel op maat een pakket voor uw organisatie samen te stellen.

Met pakket A kiest u voor zelfstandigheid. Met behulp van Verzuimsignaal (online) kunt u uw ziekteregistratie uitvoe-
ren. Wij signaleren voor u wanneer de acties voor de Wet verbetering Poortwachter uitgevoerd moeten zijn. U gaat 
de acties zelf uitvoeren en het verzuimdossier bijwerken. Uiteraard kunt u ons inschakelen op de momenten dat u 
het nodig acht, waarna wij de bestede uren tegen het geldende tarief in rekening brengen.

Binnen Pakket A+ voeren wij automatisch de acties uit conform pakket C (zie onder) en brengen wij de werkzaamheden 
in rekening tegen de geldende tarieven. Als u geen (langdurig) zieke medewekers heeft, profiteert u hierdoor van lage 
kosten, maar tegelijkertijd bent u verzekerd van volledige ontzorging als langdurig verzuim onverhoopt wel aan de orde is.

Met Pakket C draagt u alles rondom verzuimbegeleiding en registratie over. Wij zullen niet alleen signaleren maar ook 
de benodigde acties uitvoeren volgens de Wet verbetering Poortwachter, waardoor uw medewerker zo snel mogelijk 
re-integreert. U wordt tijdens de verzuimperiode van uw medewerker ondersteund door een casemanager. Hij of zij 
regisseert en bewaakt het ziekteverzuim- en re-integratieproces zodat u niet voor financiële verassingen komt te staan.

Vergelijk de pakketten op www.vitaonluteijn.nl/arbodienst/abonnementen-verzuimbegeleiding.
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✓ samenwerken aan preventie✓ helder verzuimbeleid ✓ gecertificeerde arbodienst

Besparen via de verzuimscan!
Onze verzuimscan geeft inzicht in verbetermogelijkheden bin-
nen uw verzuimbeleid. Uw huidige beleid rondom verzuim(pre-
ventie), interventie en sociale zekerheid alsmede arbeidsom-
standigheden en risico’s (RI&E) worden in kaart gebracht. 
Vervolgens doen wij u aanbevelingen om uw verzuimkosten te 
verlagen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om verzuim te 
voorkomen en/of medewerkers eerder te laten re-integreren. 


