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Stelt u zich eens voor: uw verzuimende werknemers sneller en duurzaam weer aan het 
werk én een flinke besparing op uw verzuimkosten. Dankzij onze unieke op data 
gebaseerde, bewezen effectieve verzuimbegeleiding, wordt dit realiteit. Individuele 
aandacht staat hierbij centraal.

Hoe werkt dit in praktijk?

Voorspelling verzuimduur dankzij unieke vragenlijst
Wordt een werknemer ziek, dan starten we met een vragenlijst, digitaal of telefonisch. Dankzij 25 jaar ervaring en 
dataonderzoek kan ArboNed op basis van de uitkomsten van de unieke digitale vragenlijst (de Digitale verzuimvoor-
speller) voorspellen of een werknemer korter of langer dan twee weken zal verzuimen. Deze nieuwe werkwijze is 
revolutionair en onvergelijkbaar met (verzuim)vragenlijsten van andere aanbieders. 
 

Sneller weer aan het werk
De voorspelling van de verzuimduur helpt bepalen of en wanneer de werknemer een oproep krijgt voor een spreekuur 
van de bedrijfsarts. Voordeel hiervan is dat een werknemer (indien nodig) eerder dan gebruikelijk wordt opgeroepen 
hiervoor. Zo kunnen wij eerder een aanpak op maat maken en weet u als werkgever al snel waar u aan toe bent. 
Dankzij de vroegtijdige inzet van een gerichte vervolgactiviteit, is de werknemer sneller en verantwoord weer aan het 
werk.

Verzuimbegeleiding ArboNed

Bewezen sneller, duurzaam herstel en lagere verzuimkosten,
dankzij unieke op data gebaseerde aanpak verzuimbegeleiding
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Unieke aanpak psychisch verzuim
Blijkt uit de Digitale verzuimvoorspeller of telefonische intake dat er sprake is van psychisch verzuim, dan neemt uw 
re-integratie- en preventieadviseur telefonisch contact op met de werknemer en ontvangt hij een aanvullende digi-
tale vragenlijst. Hij beantwoordt gerichte vragen over zijn voorgeschiedenis en relevante omstandigheden rond zijn 
psychisch verzuim. De werknemer krijgt, na het invullen van de Digitale verzuimvoorspeller, binnen vijf werkdagen een 
uitnodiging voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Zo biedt ArboNed sneller de juiste begeleiding. De re-integratie- en 
preventieadviseur (RPA) informeert u als werkgever telefonisch over de voortgang. Vindt het eerste contactmoment 
met de werknemer ná 5 dagen vanaf de ziekmelding plaats, dan geldt het reguliere verzuimproces.

Datagedreven advies voor bedrijfsarts
De bedrijfsarts ontvangt op basis van deze aanvullende informatie een op data gebaseerd onderbouwd adviesrapport 
met:  

• De te verwachten verzuimduur van de werknemer.
• Inzicht in de ernst van de psychische klachten.
• Het meest effectieve verzuimbegeleidingstraject: het moment van inzet en de te volgen interventies. 

Persoonlijke verzuimbegeleiding
Het adviesrapport is een hulpmiddel voor de bedrijfsarts. Na het spreekuur 
met de werknemer vormt hij zijn totaaloordeel. De uitkomsten van zowel het 
adviesrapport als het persoonlijke gesprek gebruikt de bedrijfsarts bij het op-
stellen van de probleemanalyse en het advies voor de werknemer. Dit advies 
kan bestaan uit het inzetten van een interventie die gericht is op een adequa-
te begeleiding van de werknemer en een snelle terugkeer naar het werk. 

Hiermee krijgt u het beste uit twee werelden: een op data gebaseerd advies in 
combinatie met het bepalende deskundige oordeel van de bedrijfsarts. Zo is 
vanaf het eerste moment alles gericht op een snelle en duurzame terugkeer 
naar werk met persoonlijke begeleiding en aandacht voor de werknemer. 

Met toestemming van de werknemer bespreken wij het advies en de voorgestelde interventie met u. Wij betrekken u 
als werkgever actief bij het gehele traject.

Van het langdurend verzuim 
(> 6 weken) valt een derde uit 
door psychische klachten. 
Een werknemer met een burn-
out bent u gemiddeld 8 maanden 
kwijt en kost gemiddeld € 250 
per dag.
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Snelle inzet interventie
Zodra de bedrijfsarts het interventie-advies heeft besproken met de werknemer, ontvangt u als werkgever binnen 
twee werkdagen de offerte. Hoe sneller we de interventie kunnen inzetten, hoe eerder de werknemer weer (deels) 
aan het werk kan en hoe lager uw verzuimkosten zijn. Daarvoor is snel uw akkoord nodig. 

Bewezen sneller, duurzaam herstel en lagere verzuimkosten
Onze aanpak heeft bewezen dat het psychisch verzuim met gemiddeld 20 tot 25 dagen kan worden verlaagd. En dat 
scheelt aanzienlijk in uw portemonnee. 
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Maatwerk conform richtlijnen
ArboNed biedt met deze nieuwe aanpak bij (psychisch) verzuim een begeleidingstraject op maat, dat bewezen effec-
tief is. De aanpak voldoet aan alle eisen en richtlijnen vanuit de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsge-
neeskunde (NVAB), Verzekeringsgeneeskundige protocollen en Wet verbetering poortwachter (WVP). Vernieuwend is 
dat de aanpak afwijkt van de traditionele starre tijdlijn die veronderstelt dat iedereen volgens hetzelfde tijdspad moet 
worden begeleid. 

Onze pilot 2016 – 2017 bij psychisch verzuim bewijst:
•  25 dagen korter verzuim (ten opzichte van de controlegroep).
•  20 dagen eerder deelherstel (ten opzichte van de controlegroep).
•  Per verzuimende werknemer met psychische klachten bespaart u gemiddeld € 6.250.
•  Werknemers en werkgevers geven aan zich serieus genomen te voelen en de aanpak te 

waarderen.

De voordelen:

 9 Werknemer sneller en verantwoord weer aan het werk. 
 9 Lagere verzuimkosten.

Digitale verzuimvoorspeller

 9 Nauwkeurige voorspelling verzuimduur langer of korter dan twee weken.
 9 Vroegtijdige inzet van gerichte vervolgactiviteit.
 9 Tijdige oproep spreekuur bedrijfsarts. 

Speciale aanpak bij psychisch verzuim

 9 Versnelde oproep bedrijfsarts.
 9 Op data gebaseerd advies én persoonlijke begeleiding.
 9 Bewezen effectief verzuimbegeleidingstraject op maat.

Over ArboNed
ArboNed maakt werkend MKB in Nederland gezonder en 
vitaler. Dagelijks staan we klaar voor 61.500 werkgevers 
en ruim 600.000 werknemers.

Wij verlagen verzuim, minimaliseren arbeidsrisico’s en 
zorgen voor gezonde, gemotiveerde en competente 
medewerkers. Weten hoe een bedrijf ervoor staat is ons 
vertrekpunt. Met onze (wettelijk verplichte) analyse-
instrumenten geven wij inzicht, adviezen en praktische 
oplossingen, die aantoonbaar bijdragen aan de gezond-
heid en vitaliteit van mensen. Want met vitale mensen 
kunnen ondernemers hun doelen realiseren en hun 
ambities waarmaken.

ArboNed is onderdeel van HumanTotalCare. Kijk voor 
meer informatie op arboned.nl.

Contact
Zwarte Woud 10
3524 SJ Utrecht

Postbus 85091
3508 AB Utrecht

info@arboned.nl
www.arboned.nl


