ARBOWORX WERKT
... aan een optimale aanwezigheid.
ARBOWORX WERKT ... graag voor u.

Heeft u interesse in onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.
Arboworx
Postbus 264
2870 AG Schoonhoven
T 070 330 63 35
E info@arboworx.nl
W www.arboworx.nl

ARBOWORX WERKT ... aan een optimale aanwezigheid.
Waarom?
Verzuim kost geld. Zonder u lange berekeningen voor te houden kost
een verzuimende werknemer u gemiddeld aan directe en indirecte
verzuimkosten twee maal zijn brutoloon. Daarnaast zorgt verzuim
voor een onevenredige werkverdeling en onvrede bij collega’s.
Visie
Verzuim is een keuze. Door de medewerkers en de organisatie
hiervan bewust te maken en door gezamenlijke beïnvloeding is
het mogelijk verzuim drastisch terug te dringen. Daarnaast trekt
Arboworx verzuim uit de medische hoek, aangezien verzuim vaak
geen strikt medische oorzaak kent.
Hoe
Door een uitstekende ondersteuning van uw onderneming middels
zeer ervaren verzuimcoaches. Deze kennen uw organisatie, weten
wat er met uw medewerker aan de hand is, weten alles van arbeids
mogelijkheden en zij zitten direct op het verzuim. Daarnaast worden
u en uw leidinggevenden daadkrachtig ondersteund en van praktische
adviezen voorzien. Goede communicatie met uw medewerkers en
leidinggevenden is essentieel. Hierbij speelt ons verzuiminformatie
systeem dat 24 uur per dag bereikbaar is een grote rol.

Aanpak
Wij beginnen onze dienstverlening met een verzuimscan. Hier
uit komen praktische adviezen naar voren op het gebied van uw
verzuimbeleid en uitvoering daarvan. Na een verzuimmelding gaan
onze ervaren verzuimcoaches direct aan de slag met de verzuimende
medewerker om ervoor te zorgen dat het verzuim zo kort mogelijk
duurt.
Indien een verzuim een langer traject kent, krijgt u van onze
adviseurs onconventionele en creatieve adviezen om snel en
doortastend het proces te kunnen doorlopen en de juiste, bij uw
organisatie passende, beslissingen te kunnen nemen.
Resultaat
Arboworx werkt oplossingsgericht. U mag van ons een goed, bij
uw onderneming passend resultaat verwachten. Wij hebben een
dermate hoog vertrouwen in onze werkwijze dat wij hierover dan ook
garanties durven af te geven.
Belofte
Arboworx makes it work!

ARBOWORX WERKT ... eenvoudig en inzichtelijk, zonder poespas.
U kunt uit een van de 4 hierna vermelde samenwerkingsvormen de variant kiezen die het best bij uw organisatie past.
EasyWorx©

BasicWorx©

Met EasyWorx© neemt ArboWorx u alle administratie rondom
verzuim en het casemanagement uit handen, dat wil zeggen,
ArboWorx signaleert alle verantwoordelijkheden met
betrekking tot de ‘Wet Verbetering Poortwachter’ en zorgt,
voor zover mogelijk, voor de volledige dossieropbouw tot en
met een eventuele WIA- keuring.

Met BasicWorx© bent u zelf de regisseur en administrateur van
uw verzuim. Ons verzuimsysteem ondersteunt u daarbij. De
eerste telefonische controle wordt door onze verzuimcoach
uitgevoerd. U ontvangt daaropvolgend een rapportage met een
(vermoedelijke) hersteldatum of een deskundig advies over de
te nemen vervolgstappen. Verder bent u zelf volledig verant
woordelijk. Onze verzuimcoaches en overige professionals staan
tot uw beschikking en u bepaalt wanneer zij u ondersteunen.

Verder vindt de verzuimbegeleiding door onze zeer ervaren ver
zuimcoaches plaats. Werknemers zijn verplicht onze verzuim
coaches, anders dan uzelf, te informeren over de al dan niet
medische toedracht van hun verzuim. Daarnaast onderhouden
onze verzuimcoaches contact met de huisarts en andere
behandelaars van uw medewerkers.
Bij iedere ziekmelding verricht de verzuimcoach een eerste
telefonische controle, u ontvangt een terugkoppeling met een
(vermoedelijke) hersteldatum en de verzuimcoach zal adviseren
een deskundige, zoals een arbo-arts, in te schakelen indien
nodig. De verzuimcoach zal u bij alle stappen welke in het reintegratietraject nodig zijn adviseren volgens de richtlijnen van
de ‘Wet Verbetering Poortwachter’.
Tarief: € 95,- per jaar per medewerker
De verrichtingen van de arbo-arts en andere deskundigen
worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

CompleteWorx©
CompleteWorx© is een uniek product. In deze variant zit naast
EasyWorx© de gehele verzuimbegeleiding door de arbo-arts en/
of arbo-verpleegkundige ook inbegrepen. Het grote voordeel
van deze variant is dat u exact weet wat uw jaarkosten aan
verzuimbegeleiding zijn*.
Tarief: € 220,- per jaar per medewerker
*in enkele gevallen is ook begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijk
werker, psycholoog of arbeidsdeskundige noodzakelijk. Deze specialistische
interventies vallen buiten CompleteWorx©.

Tarief: € 29,- per jaar per medewerker
De verrichtingen na de eerste telefonische controle worden op
basis van nacalculatie gefactureerd.

MaatWorx©
Daar waar maatwerk gewenst is, biedt MaatWorx© de oplossing.
Door middel van een uitgebreide WorxScan wordt de huidige
situatie van uw organisatie in kaart gebracht. De rapportage die
hieruit voortvloeit dient als basis voor de aanpak van verzuim
begeleiding op maat.
MaatWorx© kenmerkt zich door een hoge flexibiliteit in de
dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het houden van spreekuren
op uw locatie.
Tarief: op verrichtingenbasis of een vast bedrag per jaar

