
Bij een gezonde bedrijfsvoering hoort een actieve verzuim-
begeleiding en -beheersing. Maar ook positieve, energieke en 
betrokken werknemers. Deze mensen hebben meer plezier, leveren 
betere prestaties en verzuimen minder vaak. En als ze een keer ziek 
zijn, herstellen ze sneller en zijn ze ook weer eerder aan de slag.

De verzuimaanpak van ArboNed: 
snel en duurzaam terug naar werk

Verzuim verlagen en voorkomen, 
met een aanpak die bij u past
Bij ArboNed kiest u zelf hoe u 
verzuim wilt aanpakken. Wilt u zelf 
de volledige regie behouden, legt u 
de coördinerende rol liever bij ons of 
hebt u behoefte aan een meer 
intensieve aanpak dan alleen de 
Wet verbetering poortwachter 
voorschrijft? Wij helpen u graag om 
de meest geschikte keuze voor uw 
organisatie te maken.

ArboNed Vrij, € 0 per werknemer 
per jaar
ArboNed Vrij is ideaal voor 
organisaties die direct kosten willen 
besparen door meer eigen risico te 
nemen. U betaalt alleen wat u echt 
nodig heeft en afneemt bij ArboNed. 

Aansluiten kost u niets. En toch bent 
u altijd verzekerd van de beste 
verzuimbegeleiding én het uitvoeren 
van de acties die voortvloeien vanuit 
de Wet verbetering poortwachter, 
omdat u ArboNed hiervoor van 
tevoren machtigt. 

Met ArboNed Vrij voldoet u direct 
aan het belangrijkste deel van uw 
wettelijke verplichtingen die 
voortvloeien vanuit de arbowet. 
ArboNed Vrij is namelijk gekoppeld 
aan een risico- inventarisatie en  
-evaluatie (RI&E, vanaf € 495) en 
aan een Preventief medisch 
onderzoek (PMO, vanaf € 25 per 
werknemer). Deze twee zaken 
worden in het eerste contractjaar, 

indien nodig, uitgevoerd. Uiteraard 
altijd in nauw overleg met u en op 
een door u gewenst tijdstip.

ArboNed Flex, € 15 per 
werknemer per jaar
ArboNed Flex is ontwikkeld speciaal 
voor bedrijven en organisaties met 
veel flexwerkers. Het is ook geschikt 
voor bedrijven met een laag 
verzuimpercentage en een lage 
meldingsfrequentie.

Met ArboNed Flex kiest u ervoor om 
de kosten zoveel mogelijk in eigen 
hand te houden. U beheerst uw 
verzuimkosten met het laagste 
instaptarief per werknemer per jaar 
voor de organisatieservices die u 
afneemt. Aanvullend betaalt u per 
dienst die wij voor uw organisatie 
uitvoeren. Hiermee bent u verzekerd 
van de beste verzuimbegeleiding én 
het uitvoeren van de acties die 
voortvloeien vanuit de Wet 
verbetering poortwachter. De 
re-integratie- en preventieadviseur 
adviseert en regisseert het proces. 

ArboNed Basis, € 29 per werknemer 
per jaar
Ook als u kiest voor ArboNed Basis, 
houdt u de grip op de verzuimkosten. 
Het starttarief is hoger dan bij 
ArboNed Flex, de tarieven voor de 
aanvullende diensten die u afneemt 
zijn daarentegen iets lager. 
Vanzelfsprekend bent u ook met 
ArboNed Basis verzekerd van de 
beste verzuimbegeleiding én het 

uitvoeren van de acties die 
voortvloeien vanuit de Wet 
verbetering poortwachter. De 
re-integratie- en preventieadviseur 
adviseert en regisseert het proces. 

ArboNed Extra, € 115,50 per 
werknemer per jaar
De coördinerende rol en intensieve 
aanpak van verzuimherstel legt u 
graag in de professionele handen 
van ArboNed. Dan is ArboNed Extra 
voor u het passende abonnement. U 
houdt controle op uw verzuimkosten 
doordat u een vast bedrag per 
werknemer per jaar te besteden 
heeft. U krijgt daarvoor optimale 
begeleiding bij alle (Poortwachter)
activiteiten, van verzuimmelding tot 
en met werkhervatting. Dat betekent 
dat de meeste activiteiten voor een 
effectieve verzuimbegeleiding zijn 
gedekt, van verzuimmelding tot en 
met de werkhervatting en alle 
tussenliggende (Poortwachter)
activiteiten. De re-integratie- en 
preventieadviseur adviseert u en uw 
werknemers en regisseert het 
proces, zo weet u zeker dat u 
voldoet aan het proces conform de 
Wet verbetering poortwachter. 
ArboNed zorgt zo samen met u voor 
de meest effectieve route naar 
duurzaam herstel, het verlagen van 
frequent verzuim en het voorkomen 
van langdurig verzuim.
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Meer keuzevrijheid
U heeft binnen deze abonnementen 
nog meer keuze. U bepaalt hoe u de 
uitgevoerde verrichtingen wilt 
betalen en kunt óók aangeven tot 
wanneer u zelf actief bent of wat u 
aan ons over laat. U hebt daarnaast 
de volgende andere keuzemogelijk-
heden.
• U bepaalt wanneer u het 

verzuimproces wilt starten. Vanaf 
dag 1 of pas vanaf dag 22.

• Met een ziekmelding kunnen wij als 
eerste contact opnemen met uw 
werknemer. Of u kiest ervoor dat 
wij altijd eerst met u contact 
opnemen en daarna met uw 
werknemer.

• Op welke manier wilt u dat u wij als 
eerste contact opnemen met uw 
werknemer: via een digitale 
vragenlijst (via smartphone/mail) 
of telefonisch? U mag kiezen.

Met deze keuzes kiest u wat het 
beste bij uw organisatie past en waar 
u en uw werknemers zich het 
prettigst bij voelen.

‘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.

Meer kennis, meer rendement
ArboNed staat bekend om zijn 
gespecialiseerde professionals op 
het gebied van verzuim en re-inte-
gratie. Om onze uitgebreide kennis 
van de specifieke problematiek 
binnen bijna elke branche. En om 
onze gerichte benadering om 
verzuim te voorkomen. Door 

onderzoek, trainingen en andere 
wetenschappelijk onderbouwde 
methoden kunnen we meer voor u 
bereiken op het gebied van verzuim, 
reïntegratie en werkplezier.

De inzet van onze verzuim-
begeleiding is ook mogelijk in 
samenwerking met inkomens-
verzekeraars in de vorm van 
zogenaamde combipakketten, 
waarbij een verzuimverzekering is 
gecombineerd met verzuim-
begeleiding door ArboNed.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie of het maken 
van een afspraak kunt u terecht bij 
uw vaste contactpersoon van 
ArboNed. Of neem contact op via 
030 299 62 77 of via  
accountsupport.zm@arboned.nl. 

Over ArboNed
ArboNed maakt werkend Nederland 
gezonder en vitaler. Verzuim-
begeleiding, terugvalpreventie en 
vitaliteitbevordering zijn de drie 
pijlers in onze dienstverlening, 
waarmee ArboNed aantoonbaar 
maatschappelijk en bedrijfs-
economisch een betekenisvolle rol 
vervult voor werkend Nederland. 
Dagelijks leveren onze professionals 
dienstverlening aan 70.000 
werkgevers en ruim 1 miljoen 
werknemers. Klanten zijn onder 
andere mkb-ondernemers, 
multinationals, instellingen en 
overheden.

Contact
Zwarte Woud 10
3524 SJ Utrecht

Postbus 85091
3508 AB Utrecht

info@arboned.nl
www.arboned.nl


