INHOUD ALL-IN ARBODIENSTVERLENING

ALL-IN
ARBODIENSTVERLENING
Met ons all-in abonnement verzorgen wij de volledige arbodienstverlening voor uw arbeidsongeschikte medewerkers.

ARBODIENSTVERLENING
OP MAAT
Als u een deel van het all-in abonnement zelf voor uw rekening wilt
nemen, kunnen we een abonnement op maat voor u samenstellen.
Als u ons laat weten wat u wilt, doen wij u een passend voorstel.

ARBODIENSTVERLENING
OP VERRICHTINGENBASIS
Als u zelf de regie wenst te hebben over het verzuim, bieden wij
onze dienstverlening op verrichtingenbasis aan. U betaalt dan
geen abonnementskosten en u bepaalt zelf wanneer u ons inzet. U
betaalt de betreffende diensten op verrichtingenbasis (uurtarief).
Denk bijvoorbeeld aan:
-

Basiscontract
Bedrijfsarts
Casemanager
Arbeidsdeskundige
Gebruik Verzuimmanagementsysteem



Aansluiting Arbodienst / basiscontract



Melding beroepsziekte aan
Nederlands Centrum voor Beroepsziekte



Arbeidsomstandigheden spreekuur (preventief)



Vast aanspreekpunt, de casemanager



Gebruik Verzuimsignaal, op maat ingericht



Verzuimbegeleiding gedurende 2 jaar loondoorbe
taling, conform Wet Verbetering Poortwachter



Contact casemanager in tweede week van verzuim



Spreekuur bedrijfsarts (alle reguliere consulten
bedrijfsarts zijn inbegrepen)



Opstellen probleemanalyse door bedrijfsarts



Ondersteuning opstellen Plan van Aanpak



Periodieke vervolgconsulten en contacten bedrijfs
arts en casemanager



Ondersteuning 42ste week melding



Advies eerste jaar evaluatie



Ondersteuning opstellen re-integratieverslag ten
behoeve van ziek uit dienst melding of WIA-aan
vraag



Kosten – baten analyse ten behoeve van inzet
interventies



Periodieke dossierscreening op Poortwachter
bestendigheid

WAT DOET EEN CASEMANAGER:

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN SPREEKUUR:

Onze casemanager staat klaar als (telefonische) helpdesk. De
casemanager monitort het verzuim, ondersteunt en adviseert
leidinggevenden/directie, zet de noodzakelijke acties uit, denkt
mee, overlegt, geeft advies, maakt de vertaalslag van de belastbaarheid naar de praktijk en helpt de juiste vraagstelling voor de
bedrijfsarts te formuleren. De casemanager ondersteunt naar
behoefte bij het opstellen van de benodigde documenten ten
behoeve van de Wet Verbetering Poortwachter, te weten: het Plan
van Aanpak op en waar nodig ook de bijstellingen, evenals de 1e
jaarsevaluatie en de eindevaluatie Plan van Aanpak bij een ziek uit
dienst melding en een WIA aanvraag.

Medewerkers hebben recht op een arbeidsomstandigheden spreekuur bij de bedrijfsarts, ook als zij niet
arbeidsongeschikt zijn. Zij kunnen hiervoor zelf een
afspraak maken via onze backoffice.

WAT DOET EEN BEDRIJFSARTS:
Onze geregistreerde en gecertificeerde bedrijfsartsen zijn
belastbaarheidsadviseurs, die mogelijkheden en beperkingen in
kaart brengen en u van gedegen en toepasbare terugkoppelingen
voorzien. We beschikken over zeer gedreven bedrijfsartsen, die
toegankelijk en bereikbaar zijn voor overleg met leidinggevenden.
Afhankelijk van de situatie wordt in overleg met u bepaald
wanneer de medewerker wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts.
Uitgangspunt is dat dit binnen 6 weken gebeurt, om tijdig de
probleemanalyse op te kunnen stellen. Een spoedoproep kan
binnen enkele dagen ingepland worden. IDEO advies heeft
spreekuurlocaties door heel Nederland, dus er is altijd een
mogelijkheid om een medewerker redelijk dicht bij huis of bij de
werkplek op te roepen. Terugkoppeling vindt meestal dezelfde
dag, doch uiterlijk binnen 24 uur na het consult plaats.

KWALITEIT EN PRIVACY:
In alles conformeren wij ons aan de landelijk geldende
wet- en regelgeving, alsmede criteria die gelden voor
Arbodienstverleners. We verzorgen, indien van toepassing, de registratie en melding van bedrijfsongevallen
/beroepsziekten.

AANVULLENDE DIENSTVERLENING
We hebben veel deskundigheid in huis, waardoor we in
staat zijn om snel passende zorg te organiseren, gericht
op herstel van de inzetbaarheid. Denk hierbij aan
psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, werkplekadviseurs, veiligheidskundigen, vertrouwenspersonen
en re-integratiecoaches voor spoor 2 tra jecten, stuk
voor stuk mensen die onze visie delen en met wie het
prettig samenwerken is.
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