Arbodienstverlening 2.0

Vangnet- of maatwerkregeling?
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een bedrijf verplicht zich deskundig te laten begeleiden bij
het opstellen en uitvoeren van het Arbo- en verzuimbeleid. Het bedrijf kan kiezen voor een contract met een
arbodienst, de zogenaamde vangnetregeling of voor een maatwerkregeling.
Bij een vangnetregeling kiest een werkgever ervoor een contract af te sluiten met een gecertificeerde
arbodienst. De arbodienst verzorgt dan de begeleiding van ziekteverzuim.
Bij een maatwerkregeling kiest een werkgever voor maatwerk met samenwerkingspartners. Met toestemming
van de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging besluit u zelf bij welke arbodienstverleners u de
verschillende activiteiten rondom preventie en verzuimbegeleiding neerlegt.
Recht Door Zee Casemanagement werkt conform de maatwerkregeling. Hierbij werken wij samen met een
netwerk van zelfstandige deskundigen om de arbodienstverlening kwalitatief te waarborgen. Oplossingen voor
fysieke- en mentale klachten, PMO, trainingen etc. Voor ieder probleem bieden wij een oplossing.
Als centraal middelpunt staan onze taakgedelegeerde casemanagers die onder auspiciën van zelfstandig BIG
geregistreerde bedrijfsartsen werken. Hierdoor is er vanaf de 1e verzuimdag zicht op arbeidsmogelijkheden.

Voordelen arbodienstverlening 2.0
De bedrijfsarts heeft een deel van haar taken gedelegeerd aan onze casemanagers taakdelegatie. Wij
schakelen snel met de medewerker en met de bedrijfsarts. Waardoor de medewerker en werkgever
direct inzicht hebben in de arbeidsmogelijkheden. Indien nodig kunnen interventies snel worden
ingezet. Waardoor medewerker snel weer op een gezonde manier aan het werk kan.
Maar er zijn meer voordelen:
• We doen het samen en passen onze dienstverlening aan op de doelen van uw bedrijf.
• Zijn desgewenst samen met de bedrijfsarts aanwezig op de werkvloer.
• Lossen verzuim samen structureel op.
• Zorgen voor inzetbaarheid van alle medewerkers.
• Sturen op de verantwoordelijkheid bij de medewerkers.
• Vragen vanaf eerste verzuimdag doelgericht arbeidsmogelijkheden uit.
• Schakelen indien nodig snel met de bedrijfsarts.
• Denken in oplossingen en kijken hierbij verder dan Wet- en regelgeving. Omdat het om mensen én
resultaat gaat.

Omdat het om mensen …..
Wij geloven dat iedereen wil werken. Ieder mens is uniek. Iedere organisatie is uniek. Wij staan voor vrijheid,
eerlijkheid, toewijding, ontwikkeling en veiligheid. Zo werken we met onze opdrachtgevers. Altijd rechtdoorzee.
Onze geregistreerde casemanagers denken in mogelijkheden. Omdat wij verder kijken dan wet- en
regelgeving. Wij hebben jarenlange expertise in casemanagement verzuim. Een team om op terug te vallen,
kennis mee te delen en ervaringen mee uit te wisselen.
Wij krijgen mensen in beweging, pakken door en gaan het gesprek aan om verantwoordelijkheid te nemen.
Van medewerkers en werkgevers wordt ondernemerschap verwacht om duurzaam inzetbaar te blijven voor de
arbeidsmarkt. Samen lossen we het verzuim op.

én om resultaat gaat
Kiest u voor Recht Door Zee, dan gaan we een commitment aan. Waarin we afspraken maken over de doelen die we
willen bereiken. Onze dienstverlening passen we hierop aan.
We denken in oplossingen Brengen de huidige re-integratie dossiers in kaart. Maken op basis van een 0-meting
inzichtelijk of de huidige re-integratie dossiers voldoen aan AVG en WVP wetgeving. Zijn er stappen gemist in het
verzuimproces en bestaat er kans op een sanctie? Dan bespreken we samen hoe we dit (met de voormalige arbodienst)
op kunnen lossen.
Maken samen meetbare afspraken Op basis van uw missie, visie en doelstellingen maken we meetbare afspraken. Het
verzuimpercentage terugdringen is niet altijd het gewenste doel. Het doel kan ook zijn om de regie van de medewerker te
vergroten. Dan weet de medewerker wat er van hem verwacht wordt wanneer hij zich ziek meldt. En nog belangrijker, bij
wie hij terecht kan om verzuim te voorkomen.
Plakken geen pleisters, lossen op Samen met de medewerkers en de organisatie lossen wij verzuim structureel op. En
vergroten wij de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.
De regie blijft bij organisatie, wij ontzorgen De organisatie blijft eigenaar van het re-integratie dossier. Wij kunnen een
verzuimsysteem bieden, maar het systeem blijft eigendom van de organisatie. Zodat de organisatie een bewuste keuze
maakt om rechtdoorzee in te zetten. NB het medische dossier borgen wij in ons eigen systeem uiteraard AVG proof.

Ons team

Waarom Recht Door Zee?
ü U wilt verzuim structureel oplossen.
ü U wilt sneller inzicht in arbeidsmogelijkheden.
ü U wilt inzetbaarheid van alle medewerkers vergroten.
ü U wilt zelf bepalen met wie u preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelt Arbodienstverlening 2.0.
ü U wilt meetbare afspraken op basis van de missie, visie en doelstellingen van uw bedrijf.
Wij :
ü Werken doelmatig.
ü Bereiken samen resultaten.
ü Vinden de mens leidend, niet de wetgeving.
ü Hebben korte lijnen met de bedrijfsarts en het team, beschikken over de kennis van alle Recht Door Zee
casemanagers.
ü Blijven continu op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.

Digitale verzuiminrichting
Verzuim registreren

Verzuimbeheer – dossiers en documenten

Verzuim overzichten en rapporten

Verzuim verwerken op de salarisstrook (optioneel)

Signaleringen

Inzicht voor manager, casemanager, arbodienst en salarisverwerker

Recht Door Zee Casemanagement. Omdat het om mensen én resultaat gaat.
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