Snelle re-integratie met
de Re-integratieDesk
ArboNed en Turien & Co werken samen in de Re-integratiedesk: hét loket voor
alles wat met verzuim, werk en gezondheid te maken heeft.

Twee vliegen in één klap
De Re-integratieDesk biedt u
deskundige en actieve ondersteuning in de aanpak van verzuim
en ondersteunt u bij het vervullen
van de wettelijke Poortwachter
verplichtingen en preventieve acties.
Een duurzame en snelle werkhervatting staat voorop. In eigen werk
of in vervangend werk. Uw verzuimverzekering beschermt u tegen het
financiële risico van ziekteverzuim
gedurende de eerste twee verzuimjaren. Juist de combinatie arbodienstverlening en verzuimverzekering levert u een flinke
besparing op.
Eén deskundig aanspreekpunt
Binnen dit loket is de procesregisseur uw vaste contactpersoon
die namens u de regie voert op de
dienstverlening voor verzuim en
re-integratie. Een deskundige en
betrokken procesregisseur zorgt als
uw eerste aanspreekpunt onder
andere voor:
• Een telefonische diagnose van het
verzuim en gericht re-integratieadvies. Deze intake wordt binnen 5
werkdagen na de ziekmelding
uitgevoerd en vindt met u plaats.
Als er niet direct duidelijkheid is
m.b.t. het herstel van uw werknemer, dan plant hij direct de
noodzakelijke vervolgactiviteiten,
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zoals een consult bij de
bedrijfsmaatschappelijk werker,
arbeidsdeskundige of bedrijfsarts.
Gerichte vraagstelling aan de
vaste bedrijfsarts zodat de
advisering zeer concreet wordt
Inschakeling van eventuele andere
re-integratie-specialisten
Bewaking van het re-integratietraject, inclusief wettelijke
termijnen vanuit de Wet
verbetering Poortwachter
Communicatie met u, uw
werknemer, verzekeraar en alle
betrokken specialisten
Signalering van bijzondere
omstandigheden, zoals frequent
verzuim en UWV-meldingen
Afstemming met uw verzekeraar
en/of volmacht over snelle
interventies en beschikbare
vergoedingen

Wat zijn uw voordelen van de
Re-integratieDesk?
• Gemak: slechts één keer online
verzuimmelden aan uw arbodienst
én gevolmachtigd verzekeraar
• Een vaste procesregisseur die er
samen met u alles aan doet om uw
werknemer weer zo snel mogelijk
(duurzaam) inzetbaar te krijgen
• Unieke gespreksaanpak zorgt voor
een effectieve diagnose en een
duidelijk werkhervattingsadvies

• Snel contact over oorzaak en
aanpak van het verzuim
• Gerichte inzet van interventies,
advies m.b.t. een financiële
vergoeding door de verzekeraar
• Er is altijd een spreekuurlocatie bij
u in de buurt
• Bewaken en uitvoeren van de
wettelijke Poortwachtertermijnen
• De online klantportal ‘Vandaag’
biedt 24 uur per dag inzicht in het
verzuimproces van uw
werknemers en alle geplande en
uitgevoerde acties
• Forse korting op uw verzuimabonnement en een scherpe
verzuimverzekeringspremie
• U bespaart kosten door onze
resultaatgerichte aanpak en
gedegen ervaring. Actief sturen op
‘duur- en deelherstel’ staat
centraal
• Het verzuimpercentage van onze
klanten ligt onder het landelijk
branchegemiddelde
Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met uw assurantietussenpersoon.
Contactgegevens procesregisseur
Tel: 075 757 22 41
shirley.veldhuijzen@arboned.nl

