DIENSTENPAKKET VERZUIMBEGELEIDING
Wie is BeeActive?
BeeActive levert diensten op het gebied van personeelszaken en verzuimmanagement. Met onze korte lijnen en
betrokken aanpak zorgen wij voor snelle en duurzame terugkeer van zieke medewerkers.
Wij doen dat met een uitgebreid netwerk aan specialisten. Dat betekent dat iedere casemanager goed op de hoogte is
van afspraken voor uw organisatie. Door een goede terugkoppeling en dienstverlening op maat weet u exact waar u aan
toe bent. U krijgt bij ons ook een vaste casemanager die uw onderneming begeleidt bij de wettelijke taken rondom ziekte
van uw personeel.
Waar loopt u als werkgever tegenaan?
In de afgelopen jaren heeft u als werkgever steeds meer verantwoordelijkheden gekregen voor de gezondheid van uw
personeel. Langdurige arbeidsongeschiktheid van medewerkers kost uw onderneming veel tijd en geld. En sinds de Wet
BeZaVa (beperking ziekte en arbeidsongeschiktheid van vangnetters) in 2014 bent u ook financieel verantwoordelijk
geworden voor ziektewet- en WIA-uitkeringen van uw flexibele medewerkers.
Door de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter zijn er veel arbodiensten opgericht die werkgevers signaleren
welke wettelijke stappen in de eerste 104 weken genomen moeten worden. Bijna geen enkele arbodienst maakt direct
een inschatting op langdurig verzuim. Vaak komen zij pas na zes weken in actie, waarbij u als werkgever vervolgens
minimaal wordt geïnformeerd over de verwachtingen van herstel en de te maken kosten. De beloften van
verzuimreductie worden niet waar gemaakt, door alleen het volgen van protocollen. Daar is een andere aanpak voor
nodig!
Waarom BeeActive?
De mensen achter BeeActive hebben jarenlang ervaring in verzuimmanagement en zorgen voor een doelgerichte en
praktische aanpak. Zo worden er geen onnodige stappen gezet en kosten gemaakt en merkt u met een effectieve
persoonlijke aanpak direct het verschil.
Als werkgever bent u niet alleen financieel verantwoordelijk zolang uw medewerker onder arbeidscontract staat, maar bij
instroom in de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) ook nog tien jaar daarna. Een
arbeidsongeschikte werknemer kan uw onderneming in deze periode al snel meer dan twee ton kosten. De aanpak van
BeeActive is erop gericht om uw onderneming duurzaam gezond te houden. Dat zorgt voor meer arbeidsproductiviteit,
minder kosten en lagere verzekeringspremies.
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TABEL ABONNEMENT

• EN TARIEVEN NACALCULATIE

DIENSTEN

CASEMANAGEMENT

Online verzuimsysteem Humannet

•

Vaste casemanager

•

Telefonisch contact met werkgever tussen 2e en 5e dag

•

Telefonische intake/contact met werknemer binnen 14 dagen
(+terugkoppeling hiervan aan werkgever)

•

Follow up contacten werkgever en werknemer

•

Registratie en verwerking
van ziek- en (gedeeltelijk) herstelmeldingen

•

Signalering frequent verzuim (3e ziekmelding binnen een jaar)

•

Signalering wettelijke termijnen Wet Verbetering Poortwachter

•

Signaleren vangnet

•

Registratie bedrijfsongevallen

•

Signaleren mogelijkheid op verhaalsrecht

•

WAZO zwangerschapsmelding UVW

•

42e weeksmelding UWV

•

Format verzuimprotocol

•

(her)Plannen van afspraken BA, voorbereiden vraagstelling en
formulieren
Plan van aanpak
Verzuimbegeleiding complexe casus bv conflict

€ 42,60

€ 21,30

Nacalculatie
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Terugkoppeling spreekuur naar werkgever en werknemer
Terugkoppeling spreekuur naar werkgever en werknemer + bijstelling
Plan van Aanpak

€ 31,95

€ 42,60

Voorbereiden documenten Re-integratieplan (ziek uit dienst)

€ 63,90

Bemiddeling en Arbeidsdeskundig advies voorbereiden

€ 63,90

Eerstejaarsevaluatie

€ 85,20

Bemiddeling en 2e spoor voorbereiden
Deskundigen Oordeel aanvraag voorbereiden
Telefonisch contact casemanager werkgever + werknemer > 6 weken
Advies en begeleiding telefonisch
WIA dossier in orde maken en versturen naar medewerker

€ 95,85

€ 95,85

Nacalculatie

Nacalculatie
€ 191,70

Bezoek Casemanager op locatie (uurtarief)

Nacalculatie

Reistijd Casemanager (half uurtarief)

Nacalculatie

DIENSTEN MEDISCH

BEDRIJFSARTS

Preventief spreekuur 30 minuten

Nacalculatie

Bedrijfsarts spreekuur en probleemanalyse

Nacalculatie

Spreekuur FML

Nacalculatie

Bedrijfsarts telefonisch consult

Nacalculatie

Consult bedrijfsarts

Nacalculatie

Opvragen informatie curatieve sector door de bedrijfsarts

Nacalculatie
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Bedrijfsarts actueel oordeel ziek uit dienst

Nacalculatie

Bedrijfsarts actueel oordeel aanvraag WIA

Nacalculatie

Bedrijfsarts telefonisch contact wg

Nacalculatie

Spoedspreekuur binnen 2 dagen

Nacalculatie 150% tarief arts

DIENSTEN INTERVENTIES

SPECIALISTEN

Interventie specialisten bijvoorbeeld werkplekonderzoek,
arbeidsdeskundig onderzoek, coaching, loopbaanadvies, re-integratie 2e

Offerte

spoor.
Trainingen bijvoorbeeld omgaan met veranderingen, duurzaam inzetbaar
blijven
Cursus Preventiemedewerker

Offerte

Offerte
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UW TEAM AAN SPECIALISTEN
Binnen BeeActive heeft u toegang tot een uitgebreid netwerk aan specialisten die u helpen om uw medewerkers
duurzaam te re-integreren. Voor interventies en re-integratietrajecten ontvangt u vooraf een offerte die u met uw
casemanager kunt doornemen om uw investering en mogelijke rendement te bepalen. Afhankelijk van uw verzuim- en
WIA-verzekeraar, zullen de kosten grotendeels worden vergoed.

€ 42,75 per medewerker/ per jaar

Abonnementsprijs:
Uurtarieven
Casemanager

:

€ 127,50 per uur

Arbeidsdeskundige

:

€ 125,00 per uur

Bedrijfsarts

:

€ 199,50 per uur

Specialisten
Wanneer de problematiek van een zieke werknemer
duidelijk is, dan weet uw casemanager al snel welke
interventies tot een oplossing leiden. Uw casemanager
kan in overleg met u direct interventies inzetten om
onnodige vertraging in het re-integratietraject te
voorkomen.
Bij interventies
moet u denken aan behandelingen als:
AA
• Begeleiding naar ander werk
• Psychische begeleiding
• Bedrijfsmaatschappelijk werk
• Arbeidsdeskundig onderzoek
• Traumaopvang
• Coaching
• Mediation
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