Duurzame inzetbaarheidsoplossingen
die verzuim en arbeidsongeschiktheidsrisico’s
voorkomen, beheersen en reduceren

Heeft u een werknemer die verzuimt, ziek uit dienst is getreden, of een WIA-uitkering ontvangt? Provize levert u
duurzame oplossingen, waarmee u direct kosten bespaart
én effectief en vroegtijdig medewerkers re-integreert.
Ook bij andere werkgevers.
Sneller inzicht in verzuim en
arbeidsongeschiktheid

gedurende een tijdelijk dienstverband, bedragen € 200.000 (zie illustratie). Vertaalt naar
een bedrijf met ca. 3500 werknemers en een

Met Provize kunt u sneller kansen en flinke

verzuim van 4,7%, lopen de risico’s hoog op.

besparingen in kaart brengen en eenvoudiger

De totale verzuimkosten afgezet tegen een

werken aan maximale- en duurzame inzet-

totale loonsom van € 100 miljoen bedragen ca.

baarheid van uw personeel. Ook van ex-werk-

€ 7,4 miljoen en voor arbeidsongeschiktheid

nemers. Hierdoor kunt u veel beter anticiperen

een potentiële post van € 400.000 per jaar.

op nieuwe kansen en voorkomt, reduceert en

Het 12-jaarsrisico loopt hierdoor hoog op tot

beheerst u potentiële financiële schade door

€ 78 miljoen. Met Provize krijgt u grip op deze

verzuim en arbeidsongeschiktheid.

vervelende risico’s en kunt u flink besparen.

Kostenverschuiving
naar werkgevers
De verzuim- en arbeidsongeschikheidskosten
van huidige én ex-werknemers lopen fors op.
Een deel is onvermijdbaar, maar op een groot
deel heeft u meer invloed dan u denkt en kunt
u flink besparen. Recente politieke veranderingen zorgen voor flinke verschuivingen van
werkgeversrisico’s. Deze zijn dermate extreem,
dat u zelfs de verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s van een werknemer met een tijdelijk

dienstverband,

volledig

zelf

draagt.

In het ergste geval gedurende 12 jaren!
De potentiële verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten bij een werknemer met een brutoloon van € 2800 per maand, die zich ziek meldt

“ Nooit gedacht
dat ik zó snel
een nieuwe
functie zou
vinden. “

12-jaarsrisico Ziektewet (ZW) en Arbeidsongeschiktheid (WIA)
1e jaar ZW,
beoordelingsmoment

€ 2.800
p.m.

€ 1.960
p.m.

1e ziektedag

6 maanden
loon doorbetaling

WIA
€ 1.030
p.m.

Einddatum
tijdelijk contract
5 maanden
loongerelateerde
uitkering
ZW

Einde wachttijd 104
weken ziektewet

13 maanden
vervolguitkering
ZW

WIA risico
10 jaren

Potentiëel 12-jaarsrisico: €200.000

Interne en externe matching met
Functiebelastingprofielen

U kunt Provize op ieder moment raadplegen,
zodat u de re-integratiekeuzes en beheersing
van de kosten zelf in de hand heeft.

Met Provize creëert en beheert u uw eigen
functiebelastingprofielen (FBP). Per functie
wordt een overzichtelijke analyse gemaakt, die
per taak exact de fysieke en mentale aspecten

Gezamenlijk werken aan
schadelastbeheersing

weergeeft. De Provize database vergelijkt deze

Door uw Provize database eenvoudig te laten

profielen met de medische inzetbaarheid van

koppelen aan het beschikbare functieaanbod

(ex)werknemers, die veelal door de bedrijfsarts

van andere organisaties, wordt de onderlinge

of medisch adviseur wordt vastgelegd. Provize

mobiliteit aanzienlijk vergroot.

matcht tot op taakniveau, wat betekent dat u
per taak en functie inzicht krijgt in de mogelijk-

Bij externe matching kunt u gebruik maken van

heden van de (ex)werknemer. Dit wordt vervol-

een uitgebreidere functiedatabase en onder-

gens automatisch vertaald naar een praktisch

ling werknemers uitwisselen om re-integratie

digitaal of fysiek rapport, zodat vroegtijdige en

te bevorderen. Zo werken we gezamenlijk aan

adequate re-integratie plaatsvindt.

schadelastbeheersing.

Met de gedetailleerde arbeidsanalyses van Provize krijgt uw organisatie
sneller praktisch inzicht in de functiebelasting en arbeidsmogelijkheden
van uw (ex)werknemers. Mogelijke verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten kunnen fors worden gereduceerd of zelfs volledig voorkomen.
Daarnaast werkt u met Provize eenvoudig aan maximale en duurzame
inzetbaarheid binnen of buiten de eigen organisatie.

De voordelen van Provize:

Functiebelastingprofielen van eigen organisatie
Vroegtijdige uitspraken over geschiktheid tot werk
Directe verlaging van de verzuimkosten
Interne en externe matching onder eigen regie
Meerjarige afname arbeidsongeschiktheidskosten
Poortwachterproof dossier UWV
Zorg voor Mobiliteit, Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw eigen organisatie?
Neem voor meer informatie of een vrijblijvende demonstatie contact op.

Provize
Mobiel: 06 - 11006301 (Dhr. M. van Tuijl)

E-mail: info@provize.nl

Mobiel: 06 - 15004646 (Dhr. G. Frericks)

Web:

www.provize.nl

