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Missing link

Verzuim is lastig. Voor de zieke, voor de collega’s en voor u
als werkgever.
Het gemis van een zieke werknemer voelt u direct in uw
organisatie. Wij zorgen echter voor een aanpak en resultaat.
Door onze kennis en ons netwerk aan specialisten. Door
waterdichte registratie en door er kort op te zitten.
Maar we doen meer. In samenwerking met u werken we aan
het voorkomen van verzuim en aan een vitale organisatie.
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Onze plus
Maatwerk is onze standaard. Wij begeleiden volgens de
Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast bekijken we wat
uw organisatie specifiek nodig heeft.
Hiervoor kunt u gebruik maken van onze eigen deskundigen.
Van arbeidsdeskundige tot bedrijfsarts en van verzuim
begeleider tot loopbaancoach. Verder bieden wij u een
netwerk aan dienstverleners op allerlei vakgebieden.
Bijvoorbeeld een arbeidsjurist of een psycholoog.
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Onze dienstverlening
+ Verzuimregistratie en –beheer
+ Verzuimcontrole
+ Bedrijfsarts
+ Re-integratiebegeleiding
+ Preventie en vitaliteit
+ P&O-functionaris ‘op afstand’
+ Netwerk aan deskundigen
+ Loon- en personeelsadministratiesysteem H@RY,
powered by Hoek en Blok
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Opgericht
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Klanten

300
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Verzuimbegeleiding werknemers

7.000
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FysioTherapie
Verzuim

Aanpakken...
Via het verzuimbeheersysteem verwerken wij de ziek
meldingen van uw medewerkers. We hebben alle (medische)
deskundigheid onder handbereik om verzuim effectief aan
te pakken.
Onze verzuimbegeleiders zitten er bovenop en denken
met u mee. Bovendien kunnen we vanuit onze verzuim
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registratie knelpunten inzichtelijk maken en u actief
adviseren hoe hier het beste mee om te gaan.
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Fysiotherapie
Wij werken samen met een BedrijfsOefentherapeut Cesar.
Vanuit deze praktijk kunnen praktische trainingen en
adviezen verzorgd worden, gericht op het voorkomen en
verminderen van arbeidsgerelateerde klachten van uw
medewerkers. De focus ligt daarbij op hoe individuele
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medewerkers zitten, staan en bewegen én hoe dit door
voorlichting en oefening geoptimaliseerd kan worden.

Contact

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
+ Achtergrondkennis over anatomie en ergonomie.
+ Werkplekbeoordeling.
+ Het oefenen van basisbewegingen en werkhoudingen.
Dit kan individueel of in groepsverband, in de Cesarpraktijk
of op de werkplek.
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Verzuim

Onze verzuimdienstverlening
+ Verzuimregistratie en -beheer
+ Verzuimcontrole en huisbezoek
+ Bedrijfsarts
+ Spreekuur op locatie
+ Advisering (medische) interventies
+ Re-integratiebegeleiding
+ Opvolging Wet Verbetering Poortwachter
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+ Meldingen UWV en verzekeringen
+ Arbeidsdeskundig onderzoek
+ Begeleiding en advies bij WIA-procedure
+ Werkplekonderzoek
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Oppakken...
Voorkomen is beter dan genezen. Met verzuim is dat niet
anders. Door onze verzuimanalyses kunnen we knelpunten
in uw organisatie of werkwijze signaleren.
Ook kunnen we door middel van diverse keuringen mede
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werkers adviseren over hun levenswijze. Dit alles om van
uw bedrijf een vitale organisatie te maken.
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Onze preventiedienstverlening
+ Verzuimanalyse
+ (Loopbaan)coaching
+ Re-integratie in spoor 2
+ Mediation
+ Outplacement

Dienstverlening
Plus

De praktijk

Contact

+ Werkplekonderzoek
+ Hogere veiligheidskundige
+ Cesar Oefentherapie
+ Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
+ Preventief spreekuur bedrijfsarts
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Onze plus is dat we u ook compleet kunnen ontzorgen op
andere HR-gebieden dan alleen uw verzuim en het voor
komen ervan. Onze eigen expertise vullen we aan met een
breed netwerk aan betrouwbare partners.
Op het gebied van personeel en organisatie kunt u vertrouwen
op het loon- en personeelsadministratiesysteem H@RY,
powered by Hoek en Blok. Ook juridisch advies behoort tot
de mogelijkheden.
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+ Loon- en personeelsadministratiesysteem H@RY,
powered by Hoek en Blok
+ P&O-functionaris ‘op afstand’
+ Juridische ondersteuning
+ Arbeidsovereenkomsten en secundaire arbeidsvoorwaarden
+ Fiscale advisering
+ Verzekeringen en pensioenen
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H@RY, uw digitale HR-medewerker
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Plus

Het loon- en personeelsadministratiesysteem H@RY,
powered by Hoek en Blok, zorgt voor een waterdichte
registratie van alle personeelsdossiers, inclusief het
vastleggen van opeenvolgende arbeidscontracten,
functioneringsgesprekken en de opvolging daarvan.
Volledig AVG-proof en volledig ondersteund door specialisten
op het gebied van salarisadministratie, HRM, arbeidsrecht,
verzuim en personeelssubsidies!
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Extra voordeel: het systeem werkt via de ‘cloud’.
De webapplicatie kent geen onderhoud en is altijd en
overal beschikbaar.
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Helaas. Ook arbeidsverhoudingen leiden soms tot
conflicten. Via ons weet u zich verzekerd van topadvisering
door de juristen waarmee wij samenwerken.
Zij helpen u zo efficiënt mogelijk verder. Daarnaast
ondersteunen zij u graag bij het opstellen van arbeids
overeenkomsten, (huishoudelijke) reglementen, verzuim
protocollen en secundaire arbeidsvoorwaarden.
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Een voorbeeld van hoe VerzuimPreventPlus haar opdrachtgevers ondersteunt.

Die eeuwige migraine
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De praktijk

Op een groot verzekeringskantoor viel een medewerkster
op doordat ze maandelijks last had van migraine. Na onze
analyse en meerdere gesprekken bleken haar klachten en
het verzuim met name een gevolg van ontevredenheid over
haar nieuwe leidinggevende en de nieuwe richting die het
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WGApremiedruk
Contact

bedrijf had ingeslagen. Na een kort coachingstraject is deze
medewerkster via outplacement elders aan de slag gegaan.

→

Missing
link

De praktijk

Verzuim

Prevent

Een voorbeeld van hoe VerzuimPreventPlus haar opdrachtgevers ondersteunt.
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Een bedrijf met meerdere vestigingen kende een verzuim
percentage van jaarlijks 15-20 procent. Door het frequent
inzetten van huisbezoek, konden onze verzuimbegeleiders het
gesprek aangaan en daalde daardoor het verzuim binnen
een half jaar naar vijf procent. Voor één disfunctionerende
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medewerker werd ontslag aangevraagd. Inmiddels is het
verzuim tot onder de vier procent gedaald.
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Een voorbeeld van hoe VerzuimPreventPlus haar opdrachtgevers ondersteunt.

WGA-premiedruk
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Een middelgroot productiebedrijf had al jaren te kampen
met een heel hoge gedifferentieerde WGA-premie. Na het
opvragen van de gegevens bij de Belastingdienst, bleek dat
een aantal (ex-)medewerkers onterecht op de premie drukte.
Ons bezwaar leverde 20.000 euro besparing op de premie
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op. Kwestie van opletten en de wet kennen.
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Sliedrecht
Stationspark 600
3364 DA Sliedrecht

Barendrecht
Tuindersweg 22
2991 LR Barendrecht
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Arja Verwaal

Correspondentie

Manager

Postbus 207

a.verwaal@verzuimpreventplus.nl

3360 AE Sliedrecht
T +31 (0) 184 49 68 04
info@verzuimpreventplus.nl
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