
• Gezondheidsmanagement
• Disease & Risk Management
• Verzuimmanagement
• Re-integratiemanagement

Uw onderneming is onze zorg



Regiopoortwachters biedt via Gezondheids-
management, Risk- en Diseasemanagement, 
Verzuimbegeleiding én Re-integratiemanage-
ment deskundigheid rond het hele veld van 
mens en arbeid. Dat alles in één hand. 
Hierbij is de arbeidskundig casemanager uw 
contactpersoon. Deze casemanager vormt 
samen met de arts en andere specialisten een 
hecht team.

Regiopoortwachters is uniek… De dienstverle-
ning is dichtbij en persoonlijk. U kiest namelijk 
voor een dienstverlener uit uw eigen regio. Hij 
kent de regio, bezoekt persoonlijk uw bedrijf  
en blijft dat doen.

Eén vast aanspreekpunt voor al uw vragen. 
Kennis en betrokkenheid gaan hand in hand. 
Geen regie of  afstand, maar een persoonlijke 
aanpak. Het blijft niet bij een schriftelijk advies, 
in samenspraak met uw regiopoortwachter 
bepaalt ú de aanpak. Op uw locatie. Samen 
werken we aan een oplossing. Uw onderneming 
is onze zorg

Wie zijn wij?
Een gecertificeerde arbo- en re-integratiedienst 
met landelijke dekking en een persoonlijke en 
regionale benadering. 
Regiopoortwachters bestaat uit een hoofd-
vestiging (www.regiopoortwachters.nl) en de 
zogenaamde regiopoortwachters. De regio-
poortwachters zijn regionale ondernemers die 
handelen vanuit een bewezen succesvol en 
gezamenlijk gedragen concept. Zij spreken de 
(regio)taal van de ondernemer en zijn werk-
nemers. Alle regiopoortwachters werken vanuit 
één en dezelfde visie en missie. Korte lijnen, 
een nuchtere en praktische benadering, proble-
men daadwerkelijk oplossen, kwaliteit leveren 
en het beste uit werknemers naar boven halen. 

Opdrachtgevers
• MKB werkgevers
• het grootbedrijf
• verzekeraars
• (volmachthoudende) verzekeringskantoren
• franchiseorganisaties
• bedrijventerreinen
• sector- & brancheorganisaties.

Regiopoortwachters bewaakt de continuïteit van uw onderneming 
vinger aan de pols inzake de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers en bedrijven.

Risk & 
Diseasemanagement Re-integratie

management

Verzuimmanagement

Gezondheidsmanagment



Wat doen we?
Dienstverlening gericht op duurzame en 
optimale inzetbaarheid van uw werknemers. 
U heeft hierbij één eigen aanspreekpunt. Een 
adviseur die bekend is met uw organisatie.

Verzuimmanagement
Verzuimbegeleiding en re-integratie van uw 
zieke werknemers in het eigen bedrijf. 
•  Een eigen aanspreekpunt actief  bij u op de 

werkvloer, dus korte en directe lijnen.
• Uw eigen web based verzuimapplicatie. 
•  Een glad werkproces zonder extra functiona-

rissen die de verzuimbegeleiding bureaucrati-
seren.

•  Veel dienstverlening en service voor een 
benedengemiddeld tarief.

•  Regiopoortwachters staat bij verzekeraars 
bekend vanwege lage verzuimpercentages en 
poortwachterbestendige verzuimbegeleiding 
(referenties verkrijgbaar).

•  Detachering van bedrijfsartsen en arboprofes-
sionals (via onze dochter Fazerelli BV).

Re-integratiemanagement
Arbeidsongeschikte werknemers re-integreren 
bij een andere werkgever.
•  Volledige re-integratietrajecten of  losse 

re-integratiemodules.
•  Werkplekonderzoeken (ergonomisch, 1e spoor, 

2e spoor).
• Pay roll oplossingen.
•  WIA (WGA) scans: wij kunnen aan het einde 

van het eerste ziektejaar voorspellen of  een 
werknemer naar zeer grote waarschijnlijkheid 
in een WIA uitkering terecht zal komen.

•  Bijdragen van verzekeraars, bijvoorbeeld wan-
neer er instroom in de WIA dreigt.

•  Bemiddeling bij het uitwisselen tussen zieke 
werknemers en vacatures.

Gezondheidsmanagement
Bevlogen werknemers die gewoon lekker in hun 
vel zitten en optimaal presteren.
•  Beleidsadvisering voor uw bedrijfsgezond-

heidsbeleid.
•  Organiseren van inspirerende aftrapbijeen-

komsten door een (ex-) topsporter.
•  (Periodiek) meten van het werkvermogen van 

werknemers door inzetbaarheidscans.
•  Themaworkshops over een gezonde levensstijl 

(bv. bewegen, roken, alcohol, voeding, ont-
spanning).

• Health & vitaliteit checks.
•  Bijdragen door verzekeraars (via de Bedrijfs-

gezondheidsindex).
• Vitaliteitcoaching.

Risk & Diseasemanagement
Opsporen van werknemers die dreigen uit te 
vallen en op tijd actie ondernemen.
•  Het opstellen van de zogenaamde Risico-

inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).
•  Opstellen van het bijbehorende plan van 

aanpak.
•  Preventief  Medisch Onderzoek (Pago/PMO).
•  Aanstellingskeuringenen en het arbeids-

omstandighedenspreekuur (AOS).
•  Expertise in alle sectoren door onze regio-

poortwachter Arbode (zie www.arbode.nl).

Regiopoortwachters:
één aanspreekpunt voor alles rond werk & gezondheid



Regiopoortwachters.nl (hoofdvestiging)
Balie 7
4301 GZ  Zierikzee
Telefoon 085 2733245
Telefax 085 2733243

info@regiopoortwachters.nl
www.regiopoortwachters.nl

www.twitter.com/regiopoort
www.linkedin.com/company/regiopoortwachters
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