
Als werkgever biedt u uw werknemers een gezonde en veilige werkplek. 
Toch is verzuim niet volledig uit te sluiten. Om het verzuim te verlagen en 
laag te houden hebt u positieve, energieke en betrokken werknemers 
nodig. Deze mensen hebben meer plezier, leveren betere prestaties en 
verzuimen minder vaak. ArboDuo ondersteunt u bij de meeste effectieve 
aanpak naar duurzaam herstel, het verlagen van frequent verzuim en het 
voorkomen van langdurig verzuim. Op individueel - én organisatieniveau.

De arboverpleegkundige: 
actieve begeleiding bij verzuim

Iedereen aan het werk
ArboDuo heeft een bewezen en 
onderscheidende aanpak gericht op 
verzuimmanagement. Het verzuim 
benaderen wij niet ad hoc, maar 
structureel en met een duidelijke 
visie. Waarbij werk een energiebron 
is. Daarom kijken we niet alleen naar 
de mensen die verzuimen, maar ook 
naar de 96% van de mensen die 
aanwezig is. We kijken niet alleen 
naar het werk en de werkdagen, 
maar naar alle dagen in het jaar. Een 
aanpak die werknemers stimuleert 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
fysieke en mentale gezondheid en 
werkplezier.

Wat is ArboDuo?
ArboDuo is een verzuimaanpak met 
een arboverpleegkundige als 
regisseur die voor u het verzuim
proces coördineert. In duidelijke 
stappen werken we aan de terug
keer en duurzame inzetbaarheid van 
uw werknemers vanaf de eerste dag 
dat uw werknemer verzuimverlof 
aanvraagt. Zo ontvangt uw werk
nemer op de eerste verzuimdag een 
digitale vragenlijst over zijn verzuim. 
Hiermee sporen we de oorzaak van 
verzuim snel op en zet de 
arboverpleegkundige de juiste actie 
op het juiste moment in. Dat kan een 
spreekuur bij de bedrijfsarts zijn, of 
een telefonisch consult met de 
arboverpleegkundige. 

De arboverpleegkundige bewaakt 
continu de voortgang van het (deel)
herstel en communiceert actief met 
u, uw werknemer en de medische 
professional over de meeste 
effectieve route voor een duurzame 
werkhervatting. Daarbij adviseert hij 
over mogelijkheden en verplichtin gen 
vanuit wet en regelgeving. 

‘Vandaag’, alle informatie 
op één plek
Met het online verzuimvolgsysteem 
‘Vandaag’ bieden wij u een 
makkelijke manier voor verzuim, 
herstel en verloopmelden en houdt 
u inzicht in lopende en uitgevoerde 
acties. Overzichtelijke verzuimcijfers 
en heldere rapportages geven u 
inzicht in het verzuimproces en 
herstel van uw werknemers.

De onderscheidende kenmerken 
van ArboDuo
• Eén vast aanspreekpunt: de 

arboverpleegkundige 
• Daadkrachtige actie, direct vanaf 

de verzuimmelding tot duurzame 
werkhervatting
• De aanpak en inzet van de 

professionals wordt afgestemd op 
de verzuimoorzaak en op het 
(verwachte) verloop van het 
reïntegratietraject
• Extra aandacht voor frequent 

verzuim en conflict om lang 
verzuim te voorkomen

• Actieve communicatie en continu 
procesbewaking
•  Handvatten voor preventie op 

individueel én organisatieniveau

De impact van onze verzuimaanpak
Wat is het resultaat voor u? 
• Een vermindering van het aantal 

verzuimdagen
• Een verlaging van de kans op lang 

verzuim en terugval
• Inzicht in mogelijkheden om uitval 

te voorkomen
• Een verhoging van de duurzame 

inzetbaarheid van werknemers
• Meer productiviteit en continuïteit 

Wat levert het uw werknemer op? 
• Een sneller, duurzaam herstel en 

minder kans op terugval
• Proactieve en effectieve 

ondersteuning
• Inzicht (bewustwording) van de 

verzuimoorzaak
• Bewustwording dat je zelf 

verantwoordelijkheid kan en moet 
nemen om je gezondheid en 
(werk)plezier te verhogen



Specialist in risicovolle sectoren
ArboDuo verzorgt ook arbo dienst
verlening binnen een aantal 
verzuimloketten. Voor een overzicht 
hiervan verwijzen wij u graag naar 
onze website. 

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over ArboDuo 
kunt u terecht bij uw vaste contact
persoon van ArboNed. Of neem 
contact op via 030 299 64 44 of 
info@arboned.nl.

Over ArboDuo
ArboDuo is in staat om het verzuim 
binnen organisaties te verlagen en 
laag te houden. Vanuit de overtuiging 
dat werk mensen energie geeft, 
verbeteren we de duurzame 
inzetbaarheid van werknemers. 
Zodat zij willen en kunnen blijven 
werken. 

Op basis van inzicht in de échte 
oorzaak van het verzuim van 
werknemers, zorgen de experts van 
ArboDuo voor de meest effectieve 
route naar duurzaam herstel, het 
verlagen van frequent verzuim en het 
voorkomen van langdurig verzuim. 
Op individueel én op organisatie
niveau. Een actieve aanpak die de 
werknemer stimuleert om 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
zijn eigen inzetbaarheid en 
werkplezier.

Contact
Zwarte Woud 10
3524 SJ Utrecht

Postbus 85091
3508 AB Utrecht

info@arboned.nl
www.arboned.nl/arboduo


