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Door onze strakke regie op het verzuimproces hebben wij de verzuimcijfers bij onze klanten met gemiddeld 
10% kunnen verlagen. Onder meer door mensen sneller weer (parttime) aan het werk te helpen. Wat ook 
bijdraagt aan dit mooie resultaat is dat wij ons eigen netwerk van bedrijfsartsen en andere professionals 
inzetten voor onze interventies. Deze interventies zetten wij in bij zowel de reguliere verzuimverzekeringen als 
bij de eind 2019 geïntroduceerde MKB Verzuim ontzorg-verzekering.

Wij vergoeden door ons geadviseerde interventies
Interventies op advies van de bedrijfsarts of casemanager worden vrijwel altijd voor 100% vergoed om de re-integratie 
van uw medewerker zo goed mogelijk te ondersteunen. We hebben daarvoor een breed scala aan providers 
geselecteerd op het gebied van mentale en fysieke begeleiding, burn-out training, coaching wachtlijst-bemiddeling, 
bedrijfsmaatschappelijk werk, expertise onderzoek, conflictbemiddeling, arbeidsdeskundige expertise en re-integratie 
in spoor 1 en 2. In sommige gevallen besluiten wij een interventie niet in te zetten. Wij volgen daarbij de richtlijnen van 
UWV over uitzonderlijke situaties waarbij het inzetten van een interventie redelijkerwijs niet verwacht mag worden van 
een werkgever.

De meest voorkomende interventies in 2019
De meest door ons geadviseerde interventies zijn:
1.  Belastbaarheid verhogende training/begeleiding (fysiek en mentaal) € 2.500
2.  Arbeidsdeskundige expertise (re-integratie advies)    € 960 
3.  Burn-out training      € 3.900
4.  Conflictbemiddeling (mediation)    € 2.000
5.  Re-integratie spoor 1 en 2     € 5.400 

Ook instrumenten uit het Arbo Preventiepakket worden volledig of gedeeltelijk vergoed
Daarnaast bevat uw verzuimdienstverlening een Arbo Preventiepakket. De instrumenten kunnen na beoordeling van  
de casemanager gedeeltelijk of volledig vergoed worden.

Het Arbo Preventiepakket bestaat uit: 
 ●  Second opinion bedrijfsarts
 ●  Toetsing van uw RI&E (1 x in de 4 jaar)
 ●  Uitvoering PAGO (1 x in de 4 jaar)
 ●  Verzuimadvies door arbeidsomstandigheden adviseur
 ●  Werkplekonderzoek bij dreigend verzuim  
 ●  Arbeid- en organisatieadvies (HRM-advies)  

Daarnaast vergoeden wij natuurlijk ook altijd:
 ● Het preventief of arbeidsomstandigheden spreekuur (AOS) voor uw medewerker 
 ● Traumaopvang bij traumatische gebeurtenissen op het werk 
 ● De toegang tot de vertrouwenspersoon

Meer weten? 
Bel of mail gerust met uw vaste contactpersoon Inkomen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 
telefoonnummer 055 579 21 00 of stuur een mail naar inkomen.avero@achmea.nl.
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