Verzuimabonnement op maat
In onze visie op verzuimaanpak en werkhervatting is het van belang dat de werkgever kan
beschikken over een praktische aanpak die nauw aansluit op de filosofie en de werkwijze van het
bedrijf. Een werkwijze die bovendien voldoet aan de wettelijke voorschriften in het kader van de Wet
Verbetering Poortwachter, zorgvuldige registratie en de juiste interventie op het goede moment.
Regiopoortwachters biedt daarvoor een sluitend concept dat op maat en per werkgever kan worden
aangeboden in de vorm van een Verzuimabonnement dat beschikt over een registratiesysteem en
opvolging door professionals.

Verzuimabonnement
Afhankelijk van uw bedrijfssituatie en
mogelijkheden kunt u als werkgever gebruik
maken van een specifiek abonnement. Wij
kennen de volgende varianten:
A. In company casemanagement
Bedrijf levert zelf de casemanager, krijgt
de beschikking over Verzuimsignaal en
de inzet van de bedrijfsarts en eventuele
overige interventies vinden plaats op
verrichtingenbasis.
B. Casemanagement
Regiopoortwachter levert
Verzuimsignaal, de casemanager en de
bedrijfsarts. Er kan gekozen worden voor
een drietal verschillende abonnementen:
B1: Abonnement op verrichtingenbasis
B2: 3 – 5 dagen abonnement
B3: 2 weken abonnement
C. Verzuimmanagement
Regiopoortwachter levert het pakket aan
dienstverlening zoals onder B en voegt
daar aan toe een standaard inzet van
een arbeidsdeskundige in week 8 en 42.

Arbeidsdeskundig casemanager
Voor u als werkgever is de arbeidsdeskundig
casemanager het vaste externe
aanspreekpunt bij ziekmelding en opvolging.
Het kan natuurlijk zijn dat u zelf beschikt over
een casemanager waardoor deze rol
voldoende is belegd.

Bedrijfsarts
In voorkomende situaties zal de
arbeidsdeskundig casemanager de
bedrijfsarts inschakelen voor spreekuur en

arbeid medisch onderzoek. U heeft een vaste
bedrijfsarts met spreekuur locaties in de
regio.

Verzuimsignaal
Regiopoortwachter biedt werkgevers, die
geen gebruik maken van een verzuimsysteem, de mogelijkheid van aansluiting op
Verzuimsignaal. In dit systeem werken
bedrijf, casemanager en bedrijfsarts samen.
Dit heeft als belangrijk voordeel dat op alle
meldingen en activiteiten m.b.t. verzuim een
consequente vorm van registratie en dus
dossiervorming plaats heeft

Abonnementen
Regiopoortwachters kent de volgende
abonnementsvormen. Voor informatie over
de prijzen, kunt u contact met ons opnemen
via onderstaand e-mailadres of
telefoonnummer.
A.

In company casemanagement

Aansluiting verzuimsysteem

Bedrijfsarts

Arbeidsdeskundige
B. Casemanagement
B1: Aansluiting op verrichtingenbasis

Casemanager

Bedrijfsarts

Arbeidsdeskundige
B2: Opvolging verzuim 3 – 5 dagen

Aansluiting Verzuimsignaal

Inclusief de kosten voor inzet casemanager en bedrijfsarts vanaf dag 3 – 5.

Arbeidsdeskundige
B3: Opvolging verzuim 2 weken

Inclusief aansluiting Verzuimsignaal
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C.

Inclusief de kosten voor inzet
casemanager en bedrijfsarts vanaf 2
weken

Arbeidsdeskundige
Verzuimmanagement
Als onder B met:

Arbeidsdeskundige check in week 8

Arbeidsdeskundig onderzoek week 42

Regiopoortwachters.nl
Regiopoortwachters bestaat uit een groep
van zeven bedrijven die als
“Regiopoortwachters” door het leven gaan.
De Regiopoortwachters zijn zelfstandige
bedrijven die zich primair richten op regionale
uitvoering van verzuimpreventie, reintegratiediensten en verzuimmanagement.

Regiopoortwachter Zuidoost
Voor bedrijven is continuïteit en optimale
inzetbaarheid van het personeel essentieel.
Werkgevers en vooral MKB bedrijven hebben
behoefte aan een ter zake kundige adviseur
voor alle personeel-, arbo- en reintegratiezaken
Wij werken per werkgever met een eigen
aanspreekpunt, deskundig, begripvol, met
korte en directe lijnen, zonder poespas.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze
website www.rpwzo.nl. U kunt ook bellen met
ons centrale nummer 088-0770400.
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