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u de regie, wij de deskundigheid

Tango als metafoor

Een goed arbo- en verzuimbeleid is als een Tango; samenwerken 

aan iets moois, ieder in zijn eigen rol. De danspartners zijn vrij, maar 

ook door de dans verbonden om samen te werken aan complexe 

vraagstukken. De Arbodienst ziet u als de regisseur van de dans. 

U schakelt De Arbodienst in om de choreografie professioneel 

en deskundig vorm te geven. Wij gaan graag met uw bedrijf 

zo’n partnerschap aan, waarbij wij elk onze professionele passen 

zetten. Mogen wij deze dans van u?

De Arbodienst

U de regie, wij de deskundigheid
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REA Desk Basis
€ 38,00* per medewerker per jaar

Wanneer u kiest voor het REA Desk Basis pakket, staat uw 

vaste casemanager de leidinggevende én de verzuimende 

medewerker met raad en daad terzijde. Alle ondersteuning van uw 

casemanager is inbegrepen in de abonnementskosten, ongeacht 

de duur en frequentie van de begeleiding (met een maximum 

van 104 weken). De casemanager helpt uw medewerker zo snel 

mogelijk weer terug te keren op de werkvloer. Daarnaast wordt 

u zelf vakkundig gecoacht in de omgang met verzuimende 

medewerkers en krijgt u begeleiding bij de activiteiten die u moet 

ondernemen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. 

Heeft u vragen of wilt u advies over een re-integratiedossier? Dan 

kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen.

Extra diensten

Als het nodig is om een (bedrijfs)arts in te schakelen, dan 

worden de kosten hiervoor in het REA Desk Basis pakket apart 

doorbelast (€ 160,00* per uur). Dit geldt ook voor de reistijd en 

reiskosten. Uw casemanager vraagt u altijd vooraf toestemming 

voor de inzet van een (bedrijfs)arts en informeert u uiteraard 

over de bijkomende kosten. Ook andere extra diensten zoals het 

opstellen van een Plan van Aanpak, een eerstejaarsevaluatie of 

re-integratieverslag kunnen op verzoek worden uitgevoerd. Deze 

diensten zijn niet in de abonnementsprijs inbegrepen en worden 

achteraf gefactureerd op basis van verrichtingen.

REA Desk Totaal
€ 110,00 per medewerker per jaar

Met de REA Desk Totaal nemen wij u graag alle zorgen rondom de 

verzuimbegeleiding uit handen. Het REA Desk Totaal pakket bevat 

alle voordelen van de REA Desk Basis, met een aantal extra’s, zoals 

het opstellen van de noodzakelijke UWV-formulieren. Ook zijn 

alle kosten voor de inzet van de (bedrijfs)arts (met uitzondering 

van spoedbezoeken) inbegrepen in het abonnement.  Hoe klein 

of groot uw organisatie ook is: de spreekuren vinden altijd op 

uw locatie plaats. Dit kost uw medewerker geen extra reistijd 

en bovendien kunt u zelf eenvoudig in gesprek gaan met de 

(bedrijfs)arts. Met het REA Desk Totaal pakket wordt u achteraf 

niet verrast met onverwachte facturen. U weet precies waar u aan 

toe bent.

Extra diensten

Alleen spreekuurbezoeken binnen 24 uur (spoedbezoeken) van 

de (bedrijfs)arts, op initiatief van de werkgever, worden in het REA 

Desk Totaal pakket apart doorbelast (€ 275,00* per uur). Dit geldt 

ook voor de reistijd en reiskosten. 

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Werkwijze 
Zeker als het om verzuimbegeleiding gaat, is een heldere 

werkwijze essentieel. Zo komt niemand voor verrassingen te 

staan. Wanneer u een ziekmelding van een medewerker ontvangt, 

geeft u dit diezelfde dag nog aan ons door via VerzuimSignaal.  Tot 

aan het herstel is er regelmatig contact tussen de casemanager, 

u en de medewerker.

Contactmomenten vinden in elk geval plaats:

√ binnen drie werkdagen na de verzuimmelding

√ binnen de derde week van verzuim (Quick Scan)

√ binnen zes weken van verzuim (Probleemanalyse)

√ binnen acht weken van verzuim (Plan van aanpak)

√  binnen tweeënveertig weken van verzuim (aanmelding UWV)

√ bij één jaar van verzuim (evaluatie beloop)

√ bij de aanvraag van de WIA-uitkering (91 weken)

Is uw medewerker voor langere tijd arbeidsongeschikt, dan wordt 

er een afspraak met de (bedrijfs)arts ingepland. Het spreekuur 

vindt bij voorkeur bij u op het werk plaats, zodat uw medewerker 

zoveel mogelijk bij de organisatie betrokken blijft. 

Na elk spreekuur ontvangt u binnen 24 uur per e-mail een verslag 

van de bevindingen en een advies over het vervolgtraject. Gaat 

uw medewerker weer aan het werk? Dan dient u dit te melden 

bij uw casemanager.  Dit geldt ook voor wijzigingen in het 

arbeidsongeschiktheidspercentage. 

Hoe kunt u ons bereiken?

Onze casemanagers zijn op werkdagen bereikbaar tussen

08.30 en 17.30 uur. 

Per telefoon: 088 700 20 40 

Via e-mail: readesk-wormer@de-arbodienst.nl

“De persoonlijke aanpak van

De Arbodienst vind ik erg

prettig. Vooral het contact met 

onze vaste casemanager, die 

precies weet wat er speelt in 

onze organisatie.”

Voordelen van de REA Desk 

√ Volledige ondersteuning van een vaste casemanager  √  Persoonlijk contact  √  U voldoet aan alle wettelijke verplichtingen 

√ De spreekuren met de (bedrijfs)arts vinden plaats op uw bedrijfslocatie(s)

REA Desk Persoonlijke full-service verzuimbegeleiding

ALS EEN VAN UW MEDEWERKERS ONVERHOOPT ZIEK WORDT, KAN DAT NIET ALLEEN VOOR UW MEDEWERKER, MAAR OOK VOOR UW 

ORGANISATIE INGRIJPENDE GEVOLGEN HEBBEN. NATUURLIJK WILT U VOORKOMEN DAT DE CONTINUÏTEIT VAN UW BEDRIJF DOOR HET 

VERZUIM IN HET GEDRANG KOMT. DE REA DESK (RE-INTEGRATIE EN ARBEID DESK) ONDERSTEUNT U DAARBIJ. EEN VASTE CASEMANAGER 

VAN DE ARBODIENST BEGELEIDT UW MEDEWERKER ZO SNEL MOGELIJK TERUG NAAR HET WERK. BOVENDIEN KRIJGT U DESKUNDIG ADVIES 

OVER DE NOODZAKELIJKE STAPPEN BIJ PREVENTIE, VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. 

Interesse om u aan te sluiten bij de REA Desk?

Een aansluiting bij de REA Desk is zo geregeld! Ga naar  

www.de-arbodienst.nl/aansluiten, vul de gevraagde  

gegevens in en wij nemen uw aanmelding in behandeling. 

Wilt u eerst nog meer informatie? Bel 088 700 20 00, mail naar 

sales@de-arbodienst.nl of kijk op www.de-arbodienst.nl.


