Fullservice
arbodienstverlener
met een eigentijdse
kijk op verzuim

Verzuim beperken & Arbeidsproductiviteit verhogen
Wij zijn een tikkeltje eigenwijs, wij geloven namelijk
niet in de traditionele aanpak van de gemiddelde
arbodienst. Onze MKB mentaliteit staat garant
voor snelheid en duidelijkheid. Als dochtermaatschappij van Arbo Unie zijn wij een full-service
arbodienstverlener met een eigentijdse kijk op
verzuim. Verzuim dat in de eerste 2 jaar, maar
ook in de jaren erna nog onze aandacht heeft!
Wij snappen wat verzuim aan kosten en ongemak
voor de werkgever met zich meebrengt en overzien
wat de gevolgen kunnen zijn voor de medewerker.

is een dochtermaatschappij van Arbo Unie

Zodra een van jouw medewerkers ziek wordt, krijg
je te maken met verschillende wettelijke regels.
Regels die een investering in tijd vergen, maar ook
financiële risico's met zich meebrengen. Wij bieden
een compleet pakket op het gebied van verzuim en
re-integratie waarbij je zeker weet dat je aan de eisen
van de Wet Verbetering Poortwachter voldoet. De
dienstverlening wordt uitgevoerd door een vast team
van goed opgeleide professionals met ervaring in jouw
branche die samen met jou de arbeidsproductiviteit
in jouw bedrijf verhogen en de verzuimschadelast
van jou en je medewerker beperken.

www.mkbasics.nl

Zo helpen wij jou
Wij werken in tegenstelling tot de traditionele arbo-

de casemanager in staat om jouw schadelast tot

diensten met een casemanagementmodel. Op die

een minimum te beperken.

manier kunnen wij jou ontzorgen en meer aandacht
bieden. Je krijgt een vaste casemanager, die alle

Onze goed geschoolde niet-medische (register)

werkzaamheden rondom verzuimprocessen uit

casemanagers concentreren zich primair op de

handen neemt en daarbij strak de regie houdt.

doorloop van verzuim binnen bedrijven. De nadruk

De casemanager is jouw vaste contactpersoon

ligt op het proces van terugkeer op de werkvloer,

en treedt op als verlengstuk van jouw organisatie.

op inzetbaarheid. Want elke dag eerder aan het

Door zijn kennis van de sociale zekerheid, de

werk scheelt jou als werkgever ruim 250 euro.

financiële risico’s en verhaalsmogelijkheden (o.a.

Onze aanpak leidt tot inzet en geeft jou grip op

vergoedingen door verzekeraars, subsidies) is

je verzuimkosten.

Aanvullende diensten
✓ RI&E

✓ Beeldschermonderzoek

✓ PMO

✓ Ergonomiescan

✓ Vertrouwenspersoon

✓ Verzuimtraining

✓ Preventiemedewerker

✓ Scan gevaarlijke stoffen

✓ Arbeidsomstandighedenspreekuur

✓ Online diensten
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Meer weten?
Kijk dan op www.mkbasics.nl of neem contact op via 085-2731000.
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