Dienstverleningsprotocol Verzuim Ziektewet & WIA Basis
✓
●

wordt standaard uitgevoerd en is in het abonnement inbegrepen
wordt standaard uitgevoerd en achteraf gefactureerd op verrichtingenbasis
wordt op verzoek uitgevoerd en achteraf gefactureerd op verrichtingenbasis

Verzuim Ziektewet & WIA Basis
De kosten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers worden toegerekend aan de laatste werkgever. Dit geldt voor de eerste 2 jaar ziekte
(Ziektewet) en ook voor de volgende 10 jaar met betrekking tot de WIA.

Ziektewet (BeZaVa)
Telefonische helpdesk*

✓

VerzuimSignaal (inclusief inrichten protocol & werknemer)

✓

Deskundig team onder leiding van een casemanager

✓

Beschikking over digitaal dossier gedurende de wettelijke termijnen

✓

Dossiervorming

✓

Gerichte rapportages over de voortgang voor de werkgever

✓

Ondersteuning bij bezwaar of beroep tegen onterechte financiële toerekeningen
Iedere zes weken vaststelling belastbaarheid door bedrijfsarts

●

Een arbeidsdeskundig onderzoek in week 26

●

Signalering van regres

✓

Controle van instroomlijsten UWV

●

Monitoren 1e jaars Ziektewet beoordeling door UWV

●

WIA
Tijdig veranderingen in benutbare mogelijkheden in beeld bij ex-werknemers, heeft direct gevolg voor doorbetaling van de WGA uitkering.
Telefonische helpdesk*

✓

VerzuimSignaal (inclusief inrichten protocol & werknemer)

✓

Deskundig team onder leiding van een casemanager

✓

Twee maal per jaar een beoordeling door een casemanager op benutbare mogelijkheden

●

Opstellen of bijstelling plan van aanpak

●

Indien noodzakelijk vaststelling belastbaarheid door bedrijfsarts

●

Bij de categorie 80-100% WGA jaarlijkse beoordeling door bedrijfsarts

●

Gerichte rapportages over de voortgang voor de werkgever

✓

Beschikking over digitaal dossier gedurende de wettelijke termijnen

✓

Dossiervorming

✓

Ondersteuning bij bezwaar of beroep tegen onterechte financiële toerekeningen
Verlenging aanvragen arbeidsgehandicapten / Functioneel Beperkten status
Overleg met (private) verzekeraars
Aanvragen van (re-integratie) subsidies

*

Aanvragen herbeoordeling UWV

●

Controle van instroomlijsten UWV

●

Telefonische helpdesk voor beknopte verzuim- en arbovragen; indien de vraag niet in 5 minuten kan worden beantwoord wordt in overleg met jou extra tijd in rekening gebracht.
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