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Oplossingsgericht en niet 
probleemgericht. 

succesvol re-integreren en  
korter verzuim
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• Wij regelen ziekmelding bij UWV en verzuimverzekeraar.
• Wij checken op bijzonderheden.
• Wij geven direct inzicht in statistieken.
• Wij signaleren frequent verzuim.
• Je krijgt binnen 24 uur rapportages.

Ziekmelding
bij de casemanager

• Gezamenlijk de gewenste situatie en realistische doelen 
bepalen gefocust op succes (oplossingsgericht en niet 
probleemgericht).

• Mogelijkheden bekijken in de eigen functie of (tijdelijk) in 
een andere functie.

• Bespreken van een re-integratie opbouw schema.

Re-integratieplan
Jij en je medewerker zijn samen 
verantwoordelijk voor het plan

• Meerdere begeleidende specialisten 
arbeidsdeskundige, re-integratiespecialist, 
bedrijfsmaatschappelijk werk, psycholoog, (arbeids)
jurist, coach, mediator en verzekeringsconsultant.

• Een succesvolle terugkeer binnen de organisatie naar 
de eigen functie óf naar een aangepaste functie óf 
naar een andere werkgever.

• Elke 4 weken een evaluatie van het Plan van Aanpak.

Re-integratietraject
Projectmatige inzet 
van professionals: 

Weer volledig
aan de slag

• Wij doen een vroegtijdige interventie.
• Wij maken afspraken over werkhervatting en vervolgbegeleiding.
• Wij maken de medewerkers duidelijk wat van hen wordt verwacht.
• Wij verhogen de verzuimdrempel.
• Wij bevorderen direct de werkhervatting.
• Wij bekorten de verzuimduur.
• Wij plannen altijd een vervolgconsult zolang er nog geen 

hersteldatum is.

Verzuim intake
Alle verzuim begint met kort verzuim, 
daarom zitten we daar direct bovenop

Onze persoonlijke aanpak is oplossingsgericht

• Overleg leidinggevende voor compleet beeld.
• Overleg vervroegde inzet bedrijfsarts.

Overleg leidinggevende

• Wij leveren een goed bereikbare Bedrijfsarts.
• De Bedrijfsarts is gericht op demedicaliseren.
• Met een heldere probleemanalyse en advies.

Bedrijfsarts

De Verzuimmeesters zijn altijd dichtbij en altijd bereikbaar. Je krijgt je eigen casemanager direct aan de telefoon zodat 
je snel antwoord krijgt op al je vragen. Geen eindeloze wachttijden. Wij staan voor je klaar.

langer dan 41 weken:
1) Ziekmelding UWV in week 42.
2) Eerstejaarsevaluatie tussen werkgever en werknemer.
3) WIA-aanvraag.
4) Beoordeling WIA-aanvraag door UWV.
5) Weer volledig aan de slag.
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Iedereen elke 
dag gezond 

aan het werk

Expertise 
in verzuim-

reductie

Expertise
in arbeids-

deskundigheid

Lang verzuim daalt sneller 
door slim combineren van deskundigheid

Oplossingsgericht 
het verzuim onder 

controle

Iedere medewerker elke dag gezond aan het werk 
VerzuimMeesters werkt samen met jou om het verzuim zo snel mogelijk terug te dringen. Dat doen wij 
door oplossingsgericht te werken in plaats van probleemgericht. Dat is goed voor jou en je medewerker. 
Daardoor houden wij jullie verzuimdossiers vanaf de eerste dag volledig onder controle.

050-205 01 67     |    verzuimmeesters.nl


