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is onderdeel van:

www.werkgroup.nl

Werkverzuim is 
gecertificeerd lid 
van OVAL 

Dé oplossing voor 
(langdurig) verzuim

Kom met ons in contact!
Wilt u meer weten of heeft u vragen en/of 
opmerkingen? Wij helpen u graag!

Zwarteweg 110 D

1431 VM  Aalsmeer

 0297 820 829

 info@verzuimopwerk.nl

 www.verzuimopwerk.nl

Volg ons ook op:

https://www.linkedin.com/company/werkgroup/
https://www.verzuimopwerk.nl/
https://www.werkgroup.nl/
https://www.werkgroup.nl/
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https://www.verzuimopwerk.nl/


Dé oplossing voor  
(langdurig) verzuim
Werkverzuim is gespecialiseerd in het begeleiden en 
het terugdringen van verzuim. Wij begrijpen dat (lang-
durig) verzuim voor u als werkgever erg vervelend is.  
Behalve dat u iemand moet missen en vervanging 
moet regelen, kost verzuim u ook al gauw enkele 
honderden euro’s per dag. Werkverzuim ondersteunt 
hierbij door op professionele wijze het verzuim te 
bege leiden. Ook op het gebied van verzuimpreventie 
kunnen wij u helpen. Ons doel is om het verzuimper-
centage bij uw organisatie echt omlaag te brengen en 
u te helpen bij het creëren van een gezonde werksfeer. 

Wij hanteren een nuchtere blik op de situatie en pak-
ken de begeleiding pragmatisch aan. Op deze manier 
kunnen wij voorkomen dat werknemers (te) lang ziek 
zijn. U heeft binnen onze organisatie één vast aan-
spreekpunt, waarmee er periodiek (in overleg met u) 
een persoonlijk contactmoment zal zijn. Op die manier 
raakt “uw” casemanager vertrouwd en bekend met uw 
bedrijfsvoering. Daarnaast werken wij met externe ver-
zuimprofessionals zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskun-
digen en re-integratiespecialisten. Zo is er voor u altijd 
een specialist inzetbaar om het verzuim te bekorten.

VERZUIM
MANAGEMENT

Werkverzuim gebruikt een 
online verzuimapplicatie.  
De voordelen:

 ✔ Door de verzuim
applicatie consequent 
te gebruiken, kunt u 
op gemakkelijke en 
overzichtelijke wijze 
verzuimrapportages 
samenstellen

 ✔ Werkgevers kunnen in 
het systeem om verzuim
dossiers te bekijken

 ✔ Alle verzuimdossiers 
worden veilig, over
zichtelijk en volgens de 
richtlijnen bewaard.

EXTERNE  
VERZUIM
PROFESSIONALS

Een efficiënte verzuimaan-
pak vraagt om kennis en 
ervaring. Wij hebben: 

 ✔ Een netwerk aan externe 
verzuimprofessionals 
die wij voor u kunnen 
inzetten

 ✔ Een landelijke dekking 
aan bedrijfsartsen

 ✔ Bekwame casemanagers 
die via de Verlengde Arm 
Constructie sommige 
taken van bedrijfsartsen 
kunnen overnemen

Wilt u met ons kennis 
maken? Dat kan! 

Neem gerust contact met 
ons op zodat we uw casus 

kunnen bespreken.

CASEMANAGERS

Zonder onze professionele 
casemanagers zijn we  
nergens. Zij:

 ✔ Ontzorgen u volledig van 
A tot Z in uw verzuim
problematiek

 ✔ Zijn flexibel, bekwaam 
en een goede gespreks
partner voor zowel 
werkgevers als werk
nemers

 ✔ Kunnen verzuim
trainingen geven

Werkverzuim is 
gecertificeerd lid 
van OVAL 
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