Individueel dossieronderzoek
Beheersing van de verzuimkosten c.q. schadelast en bewaking van de procesgang
Het onnodig uitstellen van re-integratiekeuzes kost geld en daarnaast blijkt dat bij langere
afwezigheid van een zieke medewerker, de terugkeer extra bemoeilijkt wordt.
De schadelast op langdurig en/of ingewikkelde verzuimdossiers is het grootst op het moment dat een
verzuimmelding langere tijd gaat duren. Al na 6 weken verzuim bestaat het gevaar dat de regie op de
werkhervatting zoek raakt. Beslissingen zoals terugkeer in het eigen werk of hervatting in een andere
interne functie worden te lang uitgesteld. Het resultaat: medewerkers die onnodig lang in het verzuim
zitten. Hoe langer het verzuim voortduurt, des te moeilijker wordt het om de medewerker nog te
herplaatsen, met alle gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld een instroom in de WIA. Deze instroom en
hieruit voortvloeiende schade kan u nog 10 jaren blijven achtervolgen!
Advize kan op elk gewenst moment een toetsing van het verzuimdossier uitvoeren met als doel u bij
te staan en sturen in het procesverloop van het dossier en het maken van de juiste en tijdige keuzes.

Advize biedt:

het individueel dossieronderzoek

Door middel van het bestuderen van het gehele dossier van uw verzuimende medewerker wordt
getoetst of er tijdig en inhoudelijk juiste beslissingen zijn genomen in het kader van de
verzuimbegeleiding en re-integratie. Anderzijds wordt beoordeeld of er korte of middellange
winstkansen te behalen zijn in het verzuim en de re-integratie. Indien noodzakelijk, wordt er directe
terugkoppeling gegeven over de reparatieactiviteiten die (nog) kunnen plaatsvinden.
Bij voorkeur vindt het onderzoek plaats bij u in het bedrijf. Daarnaast is de aanwezigheid van een
personeelsadviseur, manager of een andere betrokkene bij het verzuim gewenst, zodat directe
terugkoppeling mogelijk is.
Uitvoering:
Samen met u wordt een complexe verzuimcasus van begin tot eind doorgenomen. Er worden direct
acties en interventies benoemd met als doel de re-integratie vlot te trekken, als dit nodig zou zijn.
Deze dossierstudie vindt plaats op de locatie van werkgever, waarna direct een mondelinge
terugkoppeling plaatsvindt aan afgevaardigde(n) van werkgever. De terugkoppeling zal coachend zijn,
waarbij tips & tricks zullen worden gegeven om eventueel het proces vlot te trekken en/of diverse
vervolgscenario’s aangehaald zullen worden.
Resultaat:
Na een toets op het dossier ontvangt u een rapportage met een voorstel tot acties, dat als leidraad
kan dienen voor de opbouw van het re-integratiedossier. De acties kunnen door u direct worden
toegepast in de individuele situatie. Dit geldt dus voornamelijk voor het verloop van het dossier, dat
later door het UWV gecontroleerd wordt of het voldoet aan de gestelde eisen van de Wet Verbetering
Poortwachter en de juiste proceskeuzes tijdig gemaakt zijn.

Daarnaast geeft de dossierstudie ook direct inzage in de eventuele risico’s en schadelast van het
verzuim. U krijgt advies over wat u kunt ondernemen om de schadelast te beperken en er wordt
bekeken of alle (financiële) mogelijkheden benut zijn.

Wilt u weten wat het Individueel Dossieronderzoek voor uw bedrijf kan betekenen?
Of heeft u andere vragen?
Neem vrijblijvend contact op met ondergetekende,

Met vriendelijke groet,
Marco van Tuijl
Eigenaar, Register arbeidsdeskundige,
Tel. nr.: 06 – 11 00 63 01
: info@advize.nl
www.advize.nl

