RECHT DOOR ZEE
Wij zijn specialist in casemanagement verzuim
en duurzame inzetbaarheid. Pleisters plakken is
niet ons ding. Structureel samen verzuim
oplossen en de inzetbaarheid van medewerkers
vergroten wél. Met passie, kennis en jarenlange
ervaring voeren wij arbodienstverlening 2.0 uit.
Wij zijn geen arbodienst, maar een partner voor
duurzame inzetbaarheid en een
toekomstbestendige organisatie.

Interim casemanagement
Onze geregistreerde casemanagers zijn
opgeleid tot Recht Door Zee
casemanager. Zij kennen de wet- en
regelgeving en kijken verder omdat het om
mensen gaat. Maken besparingen
inzichtelijk en stellen een businesscase op
om verzuim structureel te reduceren.

Arbodienstverlening 2.0
Op zoek naar een arbodienstverlener die
denkt in oplossingen? Die samen met u werkt
aan de inzetbaarheid van alle medewerkers?
Dan is arbodienstverlening 2.0 van Recht Door
Zee Casemanagement iets voor u.
Snelle inzet en korte lijnen met de
casemanager taakdelegatie en bedrijfsarts.
Direct inzicht in medisch en/of gedragsmatig
verzuim. Direct inzicht in
arbeidsmogelijkheden. Snellere re-integratie
en hervatting in (eigen) werk.
Netwerk van specialisten. Altijd doelmatig en
resultaatgericht. Waarbij wij verder kijken dan
wet- en regelgeving. Omdat het om mensen
én resultaat gaat.

80% van het verzuim is niet
medisch.
Een verzuimdag kost
€300,- per dag.
‘Zo snel mogelijk op een gezonde
manier weer aan het werk!’

Trainingen en workshops
Wij leren al uw medewerkers hoe zij inzetbaar
blijven en wat zij kunnen doen op momenten dat
zij verminderd inzetbaar zijn.
Daarbij maken wij gebruik van voorbeelden
vanuit de organisatie. Geen standaard verhaal,
maar een training of workshop op maat,
rekening houdend met de geldende
(gedrags-)regels in de organisatie.

Verzuimdossier
op orde
Soms wil een organisatie alleen een
frisse blik op complexe verzuimdossiers.
Dan is er behoefte aan een concreet
stappenplan om een medewerker weer
duurzaam terug te laten keren in het
arbeidsproces, inclusief verschillende
scenario’s en financiële
consequenties voor de organisatie en de
medewerker.
Wij kunnen deze analyse voor u
uitvoeren. Dit kan op afstand, maar ook
bij u op de werkvloer.

One-Stop-Shop
Met onze One-Stop-Shop maken wij het
besparingspotentieel actuarieel inzichtelijk. We
zetten doelmatige interventies in. Gericht op de
risico’s van uw organisatie. Maken concrete
afspraken over meetbare doelen. Evalueren
deze periodiek en stellen waar nodig bij. We
doen het samen met de mensen in de
organisatie.

Iedereen met een goed
gevoel aan het werk.
Omdat het om gezondheid gaat!

Abonnement op maat
Ieder mens is uniek, maar ieder bedrijf is dat ook. Dit betekent dat ieder een eigen
behoefte heeft aan advies over inzetbaarheid en verzuim. Recht Door Zee
Casemanagement biedt hier een mooie oplossing voor in de vorm van
abonnementen. Deze zijn speciaal voor u ontwikkeld. Persoonlijk en professioneel
advies wanneer u dat nodig heeft, flexibel en volledig op maat.
Het abonnement is een jaar geldig.

Recht Door Zee Zilver

Recht Door Zee Goud

Telefonisch advies
Binnen dit abonnement kunt u 10 vragen stellen
over uw verzuimcasus aan onze professionals.

Zilver en méér
Goud biedt dezelfde diensten als Zilver, met daarbij
alle onderstaande diensten.

Korting uurtarief
Mocht een telefonisch advies niet voldoende zijn,
dan geven wij verder advies tegen gereduceerd
tarief (10% op het geldende uurtarief).

Telefonisch advies
Binnen dit abonnement kunt u 15 extra vragen stellen
over uw verzuimcasus aan onze professionals.

Korting kennisbijeenkomst
Jaarlijks organiseren wij een kennisbijeenkomst
voor onze klanten. Tijdens deze bijeenkomsten
delen we actuele kennis. Wees welkom tegen een
gereduceerd tarief.

Voorbeeld documenten
Denk bijvoorbeeld aan werkhervattingsplannen, die de
medewerker zelf in kan vullen, een goede vraagstelling
aan de bedrijfsarts of andere documenten voor
verzuim en inzetbaarheid.
Update wet- en regelgeving
Per mail informeren we u over wijzigingen van wet- en
regelgeving op het gebied van inzetbaarheid en
verzuim.
Gratis kennisbijeenkomst
Jaarlijks organiseren wij een kennisbijeenkomst voor
onze klanten. Uw entree is gratis.

Monique deelt
Via blogs en podcasts op de website van Recht Door Zee Casemanagement deelt
Monique Ballering haar kennis over verzuim en inzetbaarheid. Denk hierbij aan
wet- en regelgeving vertaald naar de praktijk, een actuele ontwikkeling of een
praktijksituatie. Blijf op de hoogte van de kennis van Monique en volg ons op
LinkedIn, Facebook en Instagram.

Monique traint
Binnen veel bedrijven is blijvend behoefte aan up-to-date kennis op het gebied
van ziekteverzuim en het inzetbaar krijgen en houden van medewerkers.
Daarnaast is de Wet verbetering poortwachter actueel. De casemanagers van
Recht Door Zee Casemanagement zijn experts in wet- en regelgeving en weten
heel goed de medewerker op de eerste plaats te zetten. Wil je weten hoe?
Monique deelt graag haar kennis. Bekijk de (online) trainingen op de website.

Monique spreekt
Regelmatig spreekt Monique Ballering tijdens bijeenkomsten en online sessies om
haar expertise over verzuim en inzetbaarheid te delen. Zij is te boeken via
verschillende sprekersbureaus en rechtstreeks via Recht Door Zee
Casemanagement. Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw volgende
seminar of kennissessie.

Meer weten over
Recht Door Zee?
Neem contact op met ons
Recht Door Zee Casemanagement BV
Transistorstraat 71E
1322 CK Almere
T: 036 – 737 0084
E: info@rechtdoorzeecasemanagement.nl

