
In vijf weken 
naar een verzuimpartner 
die er wél voor je is.

Loop je bij je huidige arbodienst aan tegen lange wachttijden, vage afspraken of krijg je 

ontevreden medewerkers op je nek? Dan heb je vast al nagedacht over overstappen naar 

een verzuimpartner die er wel voor je is. Maar hoe pak je dat aan? Hoeveel werk haal je je 

op de hals? En zit je straks niet met dubbele kosten? 

WEEK 1 

We zeggen ‘ja’ tegen elkaar

Vanaf het eerste moment van onze samenwerking weet 

je precies wat je van ons mag verwachten. Omdat we 

gaan voor een vlekkeloze implementatie maken we een 

planning met een duidelijk tijdspad. We brengen de 

huidige situatie kraakhelder in kaart en helpen je de 

lopende dossiers zorgvuldig over te dragen. Zo valt niets 

of niemand tussen de wal en het schip.

WEEK 2 

Je stelt ons voor aan je collega’s 

Nu we elkaar wat beter kennen, kun je ons met een 

gerust hart voorstellen aan je collega’s met wie we te 

maken krijgen. Als je wilt, zorgen we zelf voor een intro-

ductiemoment en/of -middelen. Denk bijvoorbeeld aan 

een ‘welkomsbrief’ waarin we onszelf voorstellen aan 

alle medewerkers.

WEEK 3 

We gaan aan de slag met de verzuimbegeleiding 

Zodra onze verzuimanalyse klaar is, pakken we de mo-

gelijke beoordeling of uitvoering RI&E en PMO op. Dit is 

ook het moment waarop de (medische) dossiers worden 

overgedragen.

WEEK 4 

Samen maken we de systemen op orde

Voordat we de koppeling tussen jullie systeem en dat 

van ons maken, zorgen we dat het verzuimsysteem 

piekfijn is ingericht. Natuurlijk zorgen we ook voor een 
AVG/GDPR-audit op gegevensverwerking. 

WEEK 5 

We zetten je ambitie zwart op wit

Verzuim is niet altijd te voorkomen. Toch weten we uit 

ervaring dat je meteen al tenminste een stap kunt zet-

ten in verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid. 

De eerste stap op weg naar de stip op de horizon die we 

samen met jullie zetten. Natuurlijk brengen we nu ook 

het beleid in beeld, de RIE & PMO op orde en starten we 

met trainen en coachen.

Prettig vooruitzicht?

Zie je een overstap naar RondomWerk wel zitten? Ben je 

benieuwd hoe wij het verschil kunnen maken voor jou 

en je medewerkers? Of hebben we een andere vraag bij 

je losgemaakt over dit onderwerp? 

Mail of bel ons gerust voor een vrijblijvende 

kennismaking. En ja, dat kan ook volgende week al. 



EEN PARTNER 
DIE ER WÉL VOOR JE IS. 

Als iemand het verdient bent u het.
De arbeidsmarkt is er de afgelopen jaren niet doorzichtiger op geworden. 

Daarom is het goed een partner te hebben die meedenkt, aanpakt en 

doorpakt als u te maken krijgt met verzuim, preventie, gezondheid, 

re-integratie, vitaliteit of outplacement. Met respect voor de individuele 

werknemer én het gezonde bedrijf van de opdrachtgever.


