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DE Bedrijvenpoli van OrthoMedic
Verzuim & Re-integratie:
FULL SERVICE & OPLOSSING GERICHT

De dienstverlening van OrthoMedic Verzuim & Re-integratie is 
uniek in de hele regio. We hebben niet alleen een signalerings-
funktie zoals de meeste Arbo diensten , maar we kunnen direct 
interventies inzetten voor een snel herstel van uw werknemer.

Daarnaast heeft onze arbodienst een bedrijvenpoli die uw mede-
werker binnen 24 uur ziet, gratis! Alleen bedrijven die aangesloten 
zijn bij onze arbo dienst kunnen gebruik maken van die bedrijvenpoli 
en hebben op die manier een gratis tool in handen om hun personeel 
indien nodig in te sturen ter preventie of curatie.

Maar dat is nog niet alles. Wij leveren onze arbodienst aan in een 
full-service setting. Dit betekent dat we direct kunnen handelen bij 
arbeidsongeschiktheid. Het inzetten van verschillende disciplines 
zoals fysiotherapie, ergotherapie of training. Maar ook beeldvorming 
e.d. behoort tot de mogelijkheden. Zo verzorgt OrthoMedic Verzuim 
& Re-integratie uw bedrijf en werknemer. Ook in preventieve zin.

Zowel voor klachten aan het bewegingsapparaat en de psyche, 
samen goed voor 85% van alle verzuimgevallen. Daarnaast biedt 
OrthoMedic Verzuim & Re-integratie een enorm groot kennis-
netwerk, zijn we verbonden met 2 universiteiten t.b.v. toegevoegd 
onderzoek en lopen we voorop op het gebied van preventie in de 
vorm van gestandaardiseerde PMO.

Als u kiest voor OrthoMedic , houden wij uw bedrijf en werknemers 
optimaal en duurzaam inzetbaar

Verzuim en ziekte van werknemers komt in iedere organisatie 
voor. Het tijdelijk wegvallen van uw medewerker is niet alleen 
lastig, maar kan ook kostbaar zijn. Bij goed Verzuimmanagement 
blijven uw financiële risico’s beheersbaar. OrthoMedic Verzuim & 
Re-integratie helpt u regie te nemen en te behouden op Verzuim. 

Ziekte en Verzuim
U kent de problemen bij ziekte en verzuim. Taken moeten worden overgenomen, 
er ontstaat productieverlies en u moet ziektekosten vergoeden. Bij langdurig 
verzuim wordt u geconfronteerd met re-integratiekosten (eerste en tweede 
spoortraject) en uiteindelijk ook doorberekening van uitkeringslasten. De kosten 
en irritaties kunnen behoorlijk oplopen. U wilt dit voorkomen. In het belang van 
uw bedrijf en dat van de werknemer.

Regie op Verzuim
Neem vanaf de eerste verzuimdag de regie in handen. Maak Verzuimmanage-
ment samen met OrthoMedic Verzuim & Re-integratie tot een integraal 
onderdeel van uw bedrijfsvoering. Zo reduceert u structureel verzuimperiodes, 
bedrijfsrisico’s en kosten.

Wij kijken of uw huidige beleid afgestemd is op uw verzekerde schadelast-
beperking. Bij lopende verzuimgevallen begeleiden we de werknemer samen 
met u terug naar de werkvloer of bekijken alternatieven om de werknemer 
buiten uw organisatie terug op de arbeidsmarkt te plaatsen (re-integratie tweede 
spoortraject).

De specialisten van OrthoMedic kennen de weg
Samen met onze interventie specialisten als Bedrijfsarts, Arbeidsdeskun-
digen, Casemanagers, re-integratieconsulenten en arbo-team voert 
OrthoMedic Verzuim & Re-integratie trajecten uit op het gebied van 
Verzuim en Re-integratie. 

Wij onderscheiden ons door onze hands-on mentaliteit, zijn doortastend, 
creatief en gericht op een snelle en duurzame instroom naar werk. U kunt 
uw re-integratieverplichtingen nakomen, kosten in de hand houden en uw 
werknemer blijft behouden voor de arbeidsmarkt.

DE WINST VAN GOED 
VERZUIMMANAGEMENT

VOORDELEN VAN ONZE INTEGRALE
VERZUIM & RE-INTEGRATIE 
MANAGEMENTCONTROLE

• Toegang tot het online Verzuimportaal van 
OrthoMedic Verzuim & Re-integratie.

• Regie en dossieropzet, en desgewenst contact 
met uw mogelijke verzekeraar.

• Dossieronderzoek bij lopende gevallen en UWV-
beschikkingen.

• Interventies gericht op re-integratie.

• Begeleiding van de werknemer naar een moge-
lijke nieuwe baan.

• Rapportage voor uw informatieverantwoording 
richting het UWV.

• Rapportage voor uw informatieverantwoording 
richting uw verzekeraar.



UW WGA-SCHADE BIJ ARBEIDS-
ONGESCHIKTE WERKNEMERS

Als werkgever loopt u het risico dat een werknemer 
arbeidsongeschikt raakt. U bent 10 jaar verantwoor-
delijk voor de uitkeringslasten. Daarnaast heeft u re-
integratieverplichtingen.

OrthoMedic Verzuim & Re-integratie brengt uw 
financiële risico in kaart en helpt uw WGA-schade te 
reduceren.

WGA-toerekening en UWV-beschikking
De financiële aansprakelijkheid voor de kosten van arbeidsongeschiktheid 
van medewerkers (vast en tijdelijk) wordt steeds groter. In het kader van 
de Wet Poortwachter bent u als werkgever 10 jaar lang verantwoordelijk 
voor de uitkeringslasten van uw arbeidsongeschikte werknemer. Daarnaast 
dient u de re-integratie te betalen. Het afdekken van deze risico’s is een 
kostbare aangelegenheid. Verzekeraars scherpen hun voorwaarden aan en 
eisen stipte informatievoorziening van u.

Minder risico’s, kosten en rompslomp
OrthoMedic Verzuim & Re-integratie toetst uw UWV-beschikkingen 
van deze doorbelaste WGA uitkeringen. Wij maken uw risico’s en kosten 
inzichtelijk. Samen met u bepalen we maatregelen om deze te reduceren. 
Ook (ex) werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering komen 
aan bod bij deze analyse.

Als werkgever valt veel schadelast in te beperken met het alsnog volledig 
of gedeeltelijk re-integreren van uw ex-werknemers in de eerste periode 
van hun WGA.

OrthoMedic Verzuim & Re-integratie heeft de oplossing
OrthoMedic Verzuim & Re-integratie heeft ruime ervaring met 
arbeidsgrelateerde trajecten. Wij zijn uitstekend op de hoogte van de 
geldende wet- en regelgeving en (sociale) verzekeringsmogelijkheden.

We onderscheiden ons door onze inzichten en mentaliteit, zijn doortastend, 
creatief en gericht op een snelle en duurzame instroom naar werk. 

Uw WGA-schadelast wordt duurzaam gereduceerd. U kunt uw re-integratie-
verplichtingen nakomen en uw (ex)werknemers blijven behouden voor de 
arbeidsmarkt.

DIENSTEN BEMIDDELING EN ADVIES

• Dossieronderzoek lopende WGA-schade

• Re-integratie en interventie-trajecten huidge èn ex-
werknemers.

• Onderzoek en rapportage mogelijke overstap naar 
Eigen Risicodragerschap

• Toetsing UWV-dossiers ter voorkoming van 
loonsancties

• Onderzoek mogelijk regress en verhaalschade

• Verzuimbeheer structureel integreren in uw 
bedrijfsvoering

REKENVOORBEELD WGA-SCHADE

Jan, een alleenstaande man van 50 jaar verdiende voor 
arbeidsongeschiktheid € 40.000,- bruto per jaar. Het 
UWV stelt het loonverlies op 60%. Hij wordt dus voor 60% 
arbeidsongeschikt verklaard. De WGA is van toepassing. 
Het arbeidsverleden van Jan bedraagt 24 jaar, de duur 
van zijn WGA loongerelateerde uitkering is dan ook 24 
maanden.

Stel: na 2 jaar verzuim heeft Jan nog geen andere 
betaalde baan. Totale kosten voor werkgever van de 
verzuimperiode en WGA-instroom bedragen over 12 jaar 
ruim € 194.000,-  voor deze ene werknemer.
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RE-INTEGRATIE SPOOR 1, 2 & 3

EEN NIEUWE BAAN BINNEN OF BUITEN DE ORGANISATIE

Goed als een zieke medewerker weer snel aan de slag 
kan. Re-integratie is mogelijk met aangepast werk of een 
andere functie. U en uw werknemer zijn volgens de wet 
beiden verantwoordelijk voor dit eerste spoor. Lukt dit 
niet? Passend werk bij een andere werkgever is dan het 
tweede spoor dat wordt bewandeld.

Eerste spoor re-integratie
Re-integratie is een traject dat u en uw zieke werknemer samen ingaan. 
OrthoMedic Verzuim & Re-integratie helpt bij het zetten van de juiste stappen. 
Bij eerste spoor re-integratie geven wij belangrijke impulsen voor het vinden van 
een aangepaste of nieuwe werkplek binnen uw organisatie. Onze kennis van 
regels en procedures zorgt daarbij voor een verantwoord en soepel verloop.

Tweede spoor re-integratie
Een functie vinden bij een nieuwe werkgever is meestal een intensiever traject. 
Dit tweede spoor bij langdurige arbeidsongeschiktheid vraagt veelal om 
begeleiding van de werknemer op het gebied van loopbaankeuzes, training, 
sollicitatie en (om) scholing. Dankzij uitgebreide expertise op die terreinen is 
OrthoMedic Verzuim & Re-integratie de aangewezen partner.

Derde spoor Re-integratie
Ook voor uw ex-werknemer met een WGA uitkering blijft u mogelijk re-
integratieverplichtingen houden. In ieder geval kan uw schadelast als gevolg van 
de WGA uitkering van deze medewerkers verlaagt worden als deze medewerker 
alsnog geplaatst wordt in een positie met inkomsten uit arbeid. In dat geval 
worden de uitkeringslasten – en dus uw schade – verminderd. Een traject naar 
werk vanuit de WGA noemen we Re-integratie Derde Spoor .

VOORDELEN VAN RE-INTEGRATIE

Re-integratie biedt kansen, mogelijkheden en 
perspectief voor zowel werknemer als werkgever.

• Bij een correct en verantwoord proces zijn de 
effecten in meerdere opzichten positief.

• Er wordt snel en doelgericht gewerkt aan het 
vinden van een nieuwe baan die de werknemer 
langdurig verzekert van werk.

• U onderscheidt zich als maatschappelijk 
verantwoorde en betrokken ondernemer.

• U werkt mee aan een soepele oplossing 
waardoor u een conflictsituatie vermijdt en 
geen imagoschade oploopt bij uw huidige 
medewerkers.
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Ettingstraat 4
4703 GL  Roosendaal

0165 74 56 45

www.orthomedic.com
arbo@orthomedic.com

OUTPLACEMENT &
WERK-NAAR-WERK  

Soms vervallen functies binnen uw organisatie.
Mogelijk moet uw bedrijf reorganiseren.

Het kan zijn dat een medewerker niet meer goed 
functioneert. Wilt u om een van deze redenen de 
arbeidsrelatie met uw werknemer verbreken?  Ortho-
Medic Verzuim & Re-integratie helpt u met outplace-
ment via een sterk resultaatgerichte aanpak.

Goed werkgeverschap
Als werkgever heeft u de plicht om medewerkers te begeleiden naar een 
nieuwe baan buiten uw bedrijf. U wordt beoordeeld op uw inspanning. 
De juiste keuzes neemt u in samenwerking met OrthoMedic Verzuim 
& Re-integratie. Met als resultaat dat een eventuele aanvraag voor een 
ontslagvergunning soepeler verloopt.

Zorgvuldig en doelgericht
Iedereen is blij als uw medewerker een geschikte nieuwe baan vindt. 
OrthoMedic Verzuim & Re-integratie doet alles om dit snel te realiseren. 
Hierbij gaan wij altijd voor een kwalitatieve oplossing: passend voor 
uw werknemer en voor u. De doelstelling is een nieuwe baan voor uw 
medewerker op langdurige basis.

VOORDELEN VAN OUTPLACEMENT

Outplacement biedt kansen, mogelijkheden en pers-
pectief voor zowel werknemer als werkgever.

• Bij een eventuele aanvraag voor een ontslag-
vergunning weegt dit positief mee.

• Er wordt snel en doelgericht gewerkt aan het 
vinden van een nieuwe baan die de werknemer 
langdurig  verzekert van werk.

• U onderscheidt zich als maatschappelijk verant-
woorde en betrokken ondernemer.

• U werkt mee aan een soepele oplossing 
waardoor u een conflictsituatie vermijdt en 
geen imagoschade oploopt bij uw huidige 
medewerkers.

Met ingang van de Wet Werk & Zekerheid dient werkgever 
een transitievergoeding ter beschikking te stellen aan 
werknemers die langer dan 2 jaar in dienst zijn geweest en 
van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en het 
iniatief voor beëindiging bij de werkgever ligt. De regeling 
geldt voor vaste èn tijdelijke medewerkers.

De vergoeding is bedoeld om werk-naar-werk te facili-
teren. OrthoMedic Verzuim & Re-integratie kan met inzet 
van het transitiebudget hierin voorzien. OrthoMedic 
Verzuim & Re-integratie heeft ruime ervaring met het 
herplaatsen van mensen op de arbeidsmarkt, gebruik 
makende van de kwaliteiten en competenties van de 
kandidaat. 

De goede en persoonlijke begeleiding van OrthoMedic 
Verzuim & Re-integratie zal de medewerker stimuleren zijn 
of haar plaats op de arbeidsmarkt te veroveren, eventueel 
gebruik makend van benodigde scholing.
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