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ArbeidsHerstelpakketten
Uitgangspunt is; welke dienstverlening past
het beste bij uw organisatie. Persoonlijk
advies vinden we belangrijk. Niets is wat dat
betreft in beton gegoten. Daarom ook geen
jarenlange
contracten
met
maanden
opzegtermijn.

Voor bedrijven vanaf 25 medewerkers
bieden we een all-in dienstverlening pakket
á € 95,- per medewerker per jaar aan:
aangesloten bij arbodienst, arts en deskundigen,
voldoet aan wettelijk verplichting
gebruik van Verzuimpakket, internet

Pakket 1.
ArbeidsHerstel Maatwerk.
Samen stellen we een pakket aan
dienstverlening op die bij uw organisatie en
werkwijze past. We houden rekening met
uw specifieke bedrijfssituatie en wensen.
Dat kan van het volledig ‘inhouse’ inrichten
tot aan onderdelen inkopen volgens het
zogenaamde cafetariamodel, flexibel en
doeltreffend.
Pakket 2.
ArbeidsHerstel Verrichtingen.
U betaalt een gering aansluittarief van
€ 22,50 per medewerker per jaar en krijgt
hiervoor:
aansluiting bij en beschikking over bedrijfsarts en
deskundigen, waarmee voldaan wordt aan de
wettelijke verplichting
gebruik van een Verzuimpakket, internet
verzuimapplicatie met personeelsbestand
verwerken van verzuim- en herstelmeldingen
verzuimcijfers en overzichten
(managementinformatie)
vaste contactpersoon: geregistreerd gecertificeerd
casemanager of senior adviseur

Inzet van professionals naar uurtarief, betalen
wat wordt afgenomen.
Voor activering en administratieve inrichting van
het verzuiminformatiesysteem brengen wij
eenmalige kosten á € 100,00 in rekening.

Vestigingen in:
Emmen
Leeuwarden
Groningen
Roden

Pakket 3.
ArbeidsHerstel Compleet.

Eindhoven

verzuimapplicatie met personeelsbestand
verwerken van verzuim- en herstelmeldingen,
elektronische dossieropbouw
verzuimcijfers en overzichten
(managementinformatie)
vaste contactpersoon: geregistreerd gecertificeerd
casemanager of senior adviseur
eerste contact met verzuimende medewerker
conform afspraak/contract
bewaken herstelbegeleiding en proces conform Wet
Verbetering Poortwachter
consulten bedrijfsarts
terugkoppeling bevindingen en adviezen
bedrijfsarts via Humannet Verzuim
opstellen probleemanalyse en bijstelling(en) door
de bedrijfsarts
opvragen medische informatie bij behandelaars
(ondersteuning) opstellen (bijstelling) plan van
aanpak
42e week ziekmelding bij UWV
advisering en verwijzing bij interventie
advisering reïntegratie
melden beroepsziekten conform wetgeving

Pakket 4.
ArbeidsHerstel Casemanagement
In te zetten op basis van uurtarief:
procesmanagement en Procesbegeleiding
complexe dossiers
advisering en voorlichting

Postadres
1e Energieweg 14c
9301 LK Roden

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