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VERZUIMBEGELEIDING
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Verzuimbegeleiding
Effectieve begeleiding vanaf dag 1
Zieke werknemers; het liefst
voorkomt u ze. Want een zieke
werknemer kost altijd geld, of dat
nu van korte of lange duur is.
Bovendien heeft het uitvallen van
een werknemer invloed op uw
bedrijfsresultaat want u mist twee
handen in de productie of in de
dienstverlening naar uw klant toe.
Ziek is echter ziek en verzuim is nu
eenmaal niet altijd te
voorkomen. Dat levert zorgen op.
Want de overheid stelt strenge
regels aan de begeleiding van zieke
werknemers en het UWV kan hoge
sancties opleggen wanneer u niet
alle noodzakelijke stappen
onderneemt.
Maar wat zijn die stappen, wat zijn
de termijnen en wat zijn de
rechten en plichten van werknemer
en werkgever? En: hoe kunt u een

werkgever redelijkerwijs zo snel
mogelijk weer aan het werk krijgen?
Overigens is een snelle terugkeer
naar werk óók in het belang van de
zieke werknemer. Die wil zelf graag
herstellen en als vanouds weer aan
het werk gaan.
Ziekte levert voor hem of haar
stress, onzekerheid en uiteindelijk
wellicht verlies van inkomen op.
Het is dus in ieders belang ziekteverzuim tot het minimum te beperken.

Pakketten
Preventix heeft drie pakketten
samengesteld die in de praktijk
hebben bewezen goed aan te sluiten
op de behoeften van veel bedrijven.
Alle pakketten zijn
gebaseerd op een klantgerichte,
adviserende aanpak en een snelle,
doelgerichte terugkoppeling. Pakket
A omvat een zeer compleet pakket
aan diensten. Pakket B is een basispakket dat eventueel uitgebreid kan
worden met losse diensten.

Preventix adviseert en ondersteunt
u bij het vormgeven en uitvoeren
van een effectief verzuimbeleid.
Vanaf de eerste dag van
ziekmelding begeleiden wij u en uw
medewerker met als doel een snel
herstel, terugkeer naar het werk
en het voorkomen dat de klachten
weer terugkeren.

pakket A

pakket B

€ 90,-

op offertebasis

Open spreekuur bedrijfsarts
Verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts
Terugkoppeling binnen 24 uur
Bewaking wettelijke termijnen
Registratie verzuimklachten en oorzaken
Opstellen verzuimprotocol
Vast verzuimteam
Kosten per medewerker per jaar
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Maatwerk
U kunt er ook voor kiezen geen
compleet pakket maar één of meer
losse diensten bij ons af te nemen. Op
die manier sluit de

dienstverlening naadloos aan op uw
eigen wensen. U bepaalt zelf wanneer
u welke dienst inzet en houdt op die
manier alles in eigen hand. Wij kunnen
werken aan de hand van een vast

Voorbeelden kosten losse diensten:
Bedrijfsarts abonnement		
Maatwerk bedrijfsarts 			
Praktijk ondersteuner bedrijfarts
A&O deskundige 			
Arbeidsdeskundige 			
Arbeidshygiënist 			
Hoger veiligheidskundige 		
Huisbezoek verzuimcontroleur 		
Re-integratie adviseur			
Huisbezoek bedrijfsarts (regulier)
Huisbezoek bedrijfsarts (spoed)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

160,175,135,150,150,150,150,100,100,160,295,-

per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per

bedrag per medewerker per jaar of aan
de hand van een vooraf vastgesteld
uurtarief. Wij denken hierover graag
met u mee en u beslist op basis van
onze scherpe, gratis offerte.

uur¹
uur¹
uur
uur
uur
uur
uur
bezoek²
uur
uur¹˙³
uur¹˙²˙³

1 Deze tarieven zijn BTW-vrij voor zover het medische dienstverlening betreft.
2 Voor 10.00 uur aangevraagd; dezelfde dag uitgevoerd en terugkoppeling uiterlijk de volgende ochtend.
3 Reistijd wordt doorberekend tegen hetzelfde uurtarief, de afstand tegen € 0,65 per kilometer.

Verzuimverzekering
U kunt zich tegen de kosten van
verzuim laten verzekeren. De
tussenpersonen van Preventix
zoeken voor u de verzuimverzekering
die qua prijs-kwaliteit het best bij
uw wensen past. Of het nu gaat om
een volledige dekking, een dekking
met enkele weken eigen risico of een
stop loss verzekering waarbij het risico
boven een bepaald bedrag wordt
verzekerd.
Over Preventix
Preventix is een landelijk werkende
gecertificeerde Arbodienst die u
begeleidt bij de terugkeer van zieke
werknemers. Maar belangrijker nog
dan dat, vinden wij het voorkomen

van die zieke werknemer. Daarom
ondersteunen wij u ook bij het
vormgeven van een effectief, mensgericht en doelbewust preventiebeleid.
Bovendien kunt u bij Preventix terecht
voor al uw andere Arbozaken zoals
PAGO’s, RI&E’s, keuringen en trainingen.
Visie op herstel
Werkgevers én werknemers profiteren van een snelle terugkeer
naar de werkplek. Het is namelijk
aangetoond dat terugkeer naar de
werkplek werknemers helpt bij hun
herstel. Voor werkgevers is een snelle terugkeer uiteraard ook voordelig,
zelfs wanneer er nog beperkingen
zijn in het functioneren. Preventix zet
zich daarom in voor een adequate en

snelle aanpak van verzuim, vanaf de
eerste dag van ziekmelding.
Visie op preventie
Belangrijker nog dan een snel
herstel, is het voorkomen van
verzuim. Werknemers verzuimen
minder wanneer een werkgever een
preventiebeleid voert dat gericht
is op het herkennen van vroege
signalen en het voorkomen van
voorspelbare gevolgen vanuit het
werk of zelfs het privéleven. Het is
voor werkgevers gunstig wanneer
werknemers minder vaak en/of
minder lang arbeidsongeschikt zijn.
Dit bereik je vooral met een aanpak
die gericht is op mogelijkheden in
plaats van beperkingen.

Kijk voor meer informatie op www.preventix.nl, of neem telefonisch contact met ons op via 088 700 7700

