Overzicht verzuimmanagement Stopverzuim
Begeleiding in spoor 2
Uitvoering conform de ‘Werkwijzer 2018’ van het UWV. Doelstelling is altijd uw
werknemer plaatsen bij een andere werkgever. Als dat onmogelijk blijkt door de
bestaande omstandigheden, dan ten minste het traject in spoor 2 volledig verantwoorden
voor het UWV. Alleen dan kan een loonsanctie voorkomen worden.
Kosten: € 3.800,- (40 uur X € 95,-)
Haalbaarheidsonderzoek spoor 2
Als op voorhand duidelijk is dat uw werknemer door de oorzaak (medisch) en gevolgen
van klachten onbemiddelbaar is, dan kan er voor het UWV – voorafgaand aan de
aanvang van een traject in spoor 2 – een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden.
Denk daarbij aan immobiliteit en klachten, die ook werkhervatting in spoor 1
belemmeren. We raadplegen eerst bedrijfsarts en arbeidsdeskundige met de vraag of een
dergelijk onderzoek daadwerkelijk te overwegen is.
Kosten: € 1.000,- (rapportage is in vier weken gereed)
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Reparatie loonsanctie (derde jaar) spoor 1 en/of 2
Het UWV legt een loonsanctie van maximaal één jaar op, omdat ze uw re-integratieinspanningen in spoor 1 en/of 2 onvoldoende achten? We repareren deze sanctie voor u
door te analyseren wat de oorzaken zijn. Vervolgens tonen we, conform de eisen van het
UWV (Werkwijzer 2018), alsnog voldoende re-integratie-inspanning aan. Halverwege de
loonsanctie (na zes maanden) dienen we bij het UWV een bekortingsverzoek in. Dat
scheelt u flink aan advocaatkosten.
Kosten: € 95,- per uur (tot vooraf vastgesteld maximum, exclusief bekortingsverzoek)
Bekortingsverzoek voor beëindiging loonsanctie (derde jaar)
In het verzoek beschrijven we nauwkeurig hoe u door ons in te schakelen alsnog voldoet
aan de eisen die het UWV aan uw re-integratie-inspanningen stelt. De rapportage van het
UWV is ons vertrekpunt. De Werkwijzer 2018 van het UWV is het kader. We dienen de
rapportage zelf voor u in. Als ons bekortingsverzoek wordt geaccepteerd door het UWV,
dan scheelt u dat tot zes maanden aan loonkosten.
Kosten: € 750,- (in combinatie met reparatie spoor 1 en/of 2)
Advies of second opinion over uitvoering casemanagement
U twijfelt aan de gemaakte keuzes in een lastig verzuimdossier? Bijvoorbeeld omdat er
een conflict aan de orde is? in iedere fase van een traject brengen we advies of een
second opinion uit als antwoord op de vraag of de uitvoering van een of meer
verzuimtrajecten in spoor 1 en/of 2 aan de eisen voldoen. De centrale vraag is: hoe
voorkomt u een loonsanctie? We onderzoeken de verzuimdossiers bij u op locatie.
Kosten: € 190,- per dossier
Bedrijfsmaatschappelijk werk
Onduidelijke psychische klachten worden nogal eens veroorzaakt door emotionele en
materiele problemen. De bedrijfsmaatschappelijk werker kijkt naar het functioneren van
een individu en zijn of haar maatschappelijk omstandigheden. De psychosociale
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begeleiding vindt plaats op basis van een helder plan van aanpak, is doorgaans
kortdurend en gericht op het vergroten van het zelfinzicht van werknemers om de
situatie te veranderen.
Kosten: € 550,- (voor vijf gesprekken van een uur, inclusief eindrapportage)
Loopbaancoaching
Heeft een medewerker vragen over zijn functie, motivatie of loopbaanperspectief?
Coaching is (in de juiste betekenis) een kortdurende resultaatgerichte methode in het
hier en nu. Werknemers formuleren zelf praktisch haalbare oplossingen, die daardoor
daadwerkelijk uitvoerbaar zijn en tot het gewenste resultaat leiden. Het doel is
doorgaans verzuim te voorkomen.
Kosten: € 550,- (voor vijf gesprekken van een uur, inclusief eindrapportage)
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