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Introductie ArbeidsHerstel
Verzuim werkt niet, herstel wel!

ArbeidsHerstel

is een landelijk werkende
organisatie met Arbo-deskundigen. Wij
bieden u een betaalbare oplossing vanuit de
wettelijke verplichting om uw organisatie te
laten ondersteunen door een gecertificeerde
arbodeskundige. Dit kan een bedrijfsarts,
arbeidshygiënist,
veiligheidskundige
of
arbeids- en organisatiedeskundige zijn.
We werken niet probleemgericht maar
oplossingsgericht. Ons credo is: verzuim
werkt niet, herstel wel!
Onze professionals richten zich in de
begeleiding van medewerkers niet op het
verzuim, maar op het herstel. Vandaar onze
toepasselijke naam: ArbeidsHerstel.
Wij zetten professionals in welke passen in
de praktische ondernemersfilosofie van
ArbeidsHerstel. Verwijzingen naar een
gecertificeerde bedrijfsarts vindt alleen in
overleg met u plaats. Doet u uw
casemanagement zelf of besteedt u dit uit?
Zijn uw bedrijfsprocessen ingericht op de
Wet Verbetering Poortwachter? Heeft u voor
uw
organisatie
uw
eigen
preventiemedewerker
en
vertrouwenspersoon nog niet aangesteld? Wij helpen u
daarmee! De gecertificeerde professionals
werken vanuit één centraalpunt. U krijgt
één
aanspreekpunt
binnen
onze
organisatie. Op deze wijze wordt er helder
gecommuniceerd met directe korte lijnen.
Kortom:
ArbeidsHerstel
biedt
een
betaalbare
en
kwalitatief
goede
dienstverlening op het gebied van arbo- en
herstelmanagement
voor
verzuimende
medewerkers.
Door
aansluiting
bij
ArbeidsHerstel voldoet u aan de wettelijke
verplichtingen van de Wet, lees Wet
Verbetering Poortwachter en bent u
verzekerd van deskundige ondersteuning.

Vestigingen in:
Emmen
Leeuwarden
Groningen
Roden

Eindhoven

Herstelmanagement:

Onze passie is het
zorgdragen dat genomen preventieve
maatregelen er voor zorgen dat het
menselijk kapitaal optima forma wordt
ingezet in uw bedrijfsprocessen. Indien een
collega door omstandigheden in de
privésfeer of uw bedrijf uitvalt of alsnog
uitvalt dragen wij samen met u zorg voor
een spoedig herstel.
Wij kennen 4 herstelpakketten:
1. Arbeidsherstel Maatwerk
2. Arbeidsherstel Verrichtingen
3. Arbeidsherstel Compleet
4. Arbeidsherstel Casemanagement
Ieder pakket wordt persoonlijk geadviseerd.
Wij beoordelen op basis van historie en
verwachtingen welke het beste bij u past.
De overeenkomsten die wij sluiten gelden
voor een jaar.

Arbo-management
Naast de wettelijke verplichting om
Arbodeskundigen te contracteren heeft de
wet ook andere aspecten verplicht gesteld.
Denk hierbij aan de Risico-inventarisatie en
Evaluatie (RI&E), de inrichting van een
bedrijfshulpverleningsorganisatie
,
de
aanstelling van een preventiemedewerker.
Wij kunnen en willen u graag bijstaan om
aan deze verplichtingen praktisch te gaan
voldoen.

Voor

verdere informatie kunt u contact
opnemen met:
kantoor Arbeidsherstel
 050 – 82 00 281
Sieto Doornbos
 06 - 53167923

Postadres
1e Energieweg 14c
9301 LK Roden

T 050-8200281
info@arbeidsherstel.nl
www.arbeidsherstel.nl
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