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Eenvoud loont! 
 

1. Inleiding 

 
 
Hieronder vindt u punten in onze werkwijze die mogelijk kunnen passen bij uw wensen en uw 
organisatie 
- Wij kunnen begeleiden vanaf dag 1, 
- Wij begeleiden bij ingewikkelde verzuimdossiers. 
- Van ArboAnders kunt u een actieve houding verwachten; 
- U krijgt een vaste adviseur toegewezen; 
- Wij willen alle aandacht schenken aan preventie; 

2. Wij bieden 

 
In alles wat wij doen geloven wij in de kracht van de eenvoud. In de brij van regels en afspraken 
rondom arbodienstverlening en ziekteverzuim willen wij een baken van zekerheid en 
oplossingsgerichtheid zijn, door de materie eenvoudig en overzichtelijk te maken. 
 
Gewoon een arbodienst, maar dan anders. Gewoon en Anders, twee woorden die lijnrecht tegen 
over elkaar staan. Als je anders bent, ben je niet gewoon… Toch? Anders is ook verschillend zijn en 
op een andere wijze iets doen. Voor ons betekent ‘anders’ net even een stapje meer doen, voor 
onze klanten en voor elkaar. We gaan niet tegenover je, maar juist naast je aan tafel zitten. We 
denken mee, maar houden natuurlijk wel de wetgeving in ons achterhoofd. Wij houden van 
gewoon, eenvoudig en simpel, waarbij we altijd streven naar het best mogelijke. Geen verzuim is 
een idealistisch beeld, maar helaas is verzuim wel een wezenlijk onderdeel van ondernemen.  
 

3. Wij zijn onderscheidend 

 
Persoonlijk 

Je en jij. Maar misschien ook wel u 
Hoe gaat het met je? Een vraag die we belangrijk vinden, want iedereen vindt het fijn als iemand 
even vraagt hoe het met je gaat.  
 

Nuchter 
Wat we afspreken doen we ook  
Nuchterheid is een eigenschap waarin onze klanten zich herkennen. Dat verbindt ons en zorgt voor 
wederzijds vertrouwen.  
 

Serieus 
Maar wel met een knipoog 
Door een tikkeltje brutaliteit en een vleugje creativiteit te combineren, zijn wij anders dan 
anderen. 
 

Idealistisch 
We gaan altijd voor het best mogelijke 
Wij geloven in onze klanten en in elkaar. We streven altijd naar het best mogelijke, dat vinden wij 
een gewone en gezonde instelling.  
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4. De werkwijze van ArboAnders 

 
Arbodienstverlening is meer dan verzuimbegeleiding alleen. ArboAnders geeft invulling aan haar 
dienstverlening op basis van onderstaand ArboAnders model.  
 
Het ArboAnders model 
Beïnvloeden en beheersen van verzuim – bevorderen van de arbeidskracht 

 
 
Onze dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen: 
- Voorkomen: preventie 
- Aanpakken: werkhervatting 
- Schade beperken 
 
U heeft één vast aanspreekpunt, uw eigen adviseur arbeid en verzuim die altijd op de hoogte is 
van wat er bij uw organisatie speelt. Gemakkelijk bereikbaar voor u en uw werknemers. Onze 
adviseur arbeid en verzuim adviseert en communiceert alle acties binnen het proces van 
ziekteverzuim. Onze werkwijze maakt het mogelijk om vanaf dag 1 uw werknemer te kunnen 
begeleiden tijdens de re-integratie.  
 
De bedrijfsarts draagt de eindverantwoordelijkheid over het re-integratie proces, hierin werkt 
hij/zij intensief samen met de praktijkondersteuner bedrijfsarts. Hij/zij werkt onder taakdelegatie 
van de bedrijfsarts. Concreet betekent dit dat de praktijkondersteuner bedrijfsarts onder 
verantwoordelijkheid van en namens de bedrijfsarts medische informatie mag verzamelen.  
 
Bij langdurig verzuim is het verzuimproces geborgd door het toepassen van het 13, 26, 39 weken 
principe. Dit betekent dat we proactief zijn in de begeleiding, ook als het verzuim langer duurt.  
 
Uw adviseur arbeid en verzuim maakt onderstaande vragen dan bespreekbaar: 

 
1. Is het eigen werk nog passend (te maken)? 

Hoe lang blijven we dat nastreven? 
 

2. Zo nee, is er ander passend werk binnen de eigen organisatie? 
Is dit ook reëel en haalbaar? 
 

3. Zo nee, op zoek naar passend werk elders! 
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5. Tarieven en pakketmogelijkheden 

 
ArboAnders heeft drie pakketmogelijkheden: 
 

 Pakket Verrichtingen 
  

Tarief per werknemer per jaar € 31,00 * 

 Aansluiting bij gecertificeerde arbodienst; 

 Vaste contactpersoon; 

 Signalering Wet Verbetering Poortwachter; 

 Melding beroepsziekten; 

 Verzuimapplicatie; 

 Uitdraaien en samenstellen verzuimrapportages; 

 Signalering vangnet; 

 Signalering frequent verzuim; 

 Open spreekuur.  
 

Bij dit pakket worden alle handelingen van de adviseur arbeid en verzuim en de bedrijfsarts apart 
gefactureerd volgens de tarievenlijst.   

 

 Pakket Verzuimbegeleiding 
  

Tarief per werknemer per jaar € 82,25 * 

 Aansluiting bij gecertificeerde arbodienst; 

 Vaste contactpersoon; 

 Signalering Wet Verbetering Poortwachter; 

 Melding beroepsziekten; 

 Verzuimapplicatie; 

 Uitdraaien en samenstellen verzuimrapportages; 

 Signalering vangnet; 

 Signalering frequent verzuim; 

 Open spreekuur; 

 Alle verrichtingen van de adviseur arbeid en verzuim zijn inbegrepen; 

 Periodieke evaluaties over voortgang samenwerking. 
 

Bij dit pakket worden alle handelingen van de bedrijfsarts apart gefactureerd volgens de tarievenlijst.   

 
 

 Pakket Verzuim Totaal 
  

Tarief per werknemer per jaar € 123,50 * 

 Aansluiting bij gecertificeerde arbodienst; 

 Vaste contactpersoon; 

 Signalering Wet Verbetering Poortwachter; 

 Melding beroepsziekten; 

 Verzuimapplicatie;  

 Uitdraaien en samenstellen verzuimrapportages; 

 Signalering vangnet; 

 Signalering frequent verzuim; 

 Open spreekuur; 

 Alle verrichtingen van de adviseur arbeid en verzuim zijn inbegrepen; 

 Alle consulten van de bedrijfsarts (inclusief documenten) zijn inbegrepen; 

 Periodieke evaluaties over voortgang samenwerking. 
*  Overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden.  
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Wij geloven er in dat als je samenwerkt, het ook samen werkt. 
 
 

Gewoon Anders 
 

 
 
 
 

 
 
 

Als onze dienst een mens is, dan is dit zijn karakter: 
Persoonlijk – Nuchter – Serieus - Idealistisch 

 
 

 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Marije van Spellen 
0513- 640 398 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De volgende documenten kunt u via onze website www.arboanders.nl downloaden:   

- Algemene voorwaarden; 
- Het protocol samenwerking Ondernemingsraad (OR) en ArboAnders; 
- Het klachtenreglement; 
- Het privacyreglement. 
  

http://www.arboanders.nl/
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6. Bijlagen 

Bijlage 1 - dienstenaanbod ArboAnders 

 

Risico-inventarisatie en –
evaluatie (RI&E) 
 

Preventief Medisch 
Onderzoek (PMO) 

Training 
Preventiemedewerker 

Met de RI&E krijgt u globaal 
inzicht in de risico’s op het 
gebied van veiligheid, 
gezondheid en welzijn. En 
met een digitaal plan van 
aanpak werkt u gericht aan 
uw aandachtspunten. 
 

Het PMO is er op gericht de 
risico's, die de arbeid voor de 
gezondheid van de 
werknemers met zich brengt, 
zoveel mogelijk te voorkomen 
of te beperken. 
 

Eéndaagse training voor 
Preventiemedewerker waarin 
de volgende onderwerpen 
behandeld worden: 

 Arbowetgeving 

 De RI&E 

 Ongevallen en bijna 
ongevallen 

 Noodplan 

 Voorlichting 

 

Voor meer informatie: 
www.arboanders.nl/diensten 
 

Voor meer informatie: 
www.arboanders.nl/diensten 
 

Voor meer informatie: 
www.arboanders.nl/ 
werkgever/trainingen 

 

Verzuimtrainingen 
 

ArboBeheerSysteem (ABS) Arbeidshygiëne 

Dagdeel module 1: 
basistraining verzuim 
Deze training gaat over de 
basis van het verzuim. Denkt u 
hierbij aan uw rechten, de 
plichten, de privacy. De focus 
ligt op de theoretische kaders 
van het verzuim. 

Dagdeel module 2: 
gesprekstechnieken 
In deze training is er volop 
aandacht voor communicatie, 
verzuimgesprekken en de 
mogelijkheid tot het 
inbrengen van eigen 
casuïstiek. 

Eéndaagse training van 
module 1 en 2.  
 

Met ABS bouwt u uw eigen 
managementsysteem, plan 
van aanpak en beheersplan. In 
het ABS kunt u, naast 
arbozaken, ook VCA, 
kwaliteit, onderhoud en 
brandveiligheid vastleggen en 
beheren.  
 

Arbeidshygiëne richt zich op 
belastende factoren dat in of 
door de werksituatie kan 
ontstaan, die de gezondheid 
en/of het welzijn van de 
werknemer kan beïnvloeden. 
Een arbeidshygiënist richt zich 
op het herkennen, evalueren 
en beheersen van met name 
fysische, chemische en 
biologische factoren. 

Voor meer informatie: 
www.arboanders.nl/ 
werkgever/trainingen 

Voor meer informatie: 
www.arboanders.nl/diensten 

Voor meer informatie: 
www.arboanders.nl/diensten 

 
Voor onze overige diensten verwijzen wij u graag naar onze website www.arboanders.nl. 
  

http://www.arboanders.nl/
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Bijlage 2 - Tarieven 2021 
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