
ARBODIENSTVERLENING

WE VANGEN DE KRACHT
WE PAKKEN DE ENERGIE

zorgt voor arbeidskracht



“Ik ben trots op mijn mensen. En zuinig op mijn tijd.
Ik wil een arbodienst die focust op de maximale inzetbaarheid van mijn mensen.”

WE ZIEN HET DOEL
WE ZORGEN VOOR RESULTAAT

Assist Verzuim geeft uw organisatie extra vitaliteit

We staan naast u met een totaalpakket van diensten. Met betrokken specialisten 

op alle (deel)trajecten van arbodienstverlening en verzuimbegeleiding. Onze 

professionals weten alles van de actuele wet- en regelgeving. En van de relevante 

ontwikkelingen op hun vakgebied. Onze nuchtere kijk en persoonlijke band met 

onze klanten zorgen steeds weer voor een verrassende aanpak op maat voor 

werkgevers én werknemers. 

We helpen het werkplezier en het rendement te verhogen. Door verzuim te 

voorkomen. Door acute en kordate acties bij verzuim. Door uw staf en de 

mensen op de werkvloer te begeleiden. Assist Verzuim zorgt voor arbeidskracht!

Met plezier aan het werk blijven: verzuim voorkomen

We kunnen samen veel doen om verzuim te voorkomen. We laten u graag zien 

hoe u uw mensen met plezier aan het werk houdt. 

•  Uw leidinggevenden leren in een verzuimtraining signalen op te pikken die 

kunnen leiden tot verzuim. 

•  U kent na een organisatiescan de knelpunten rond ziekte en verzuim in uw bedrijf. 

•  U weet na een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) welke maatregelen u 

kunt tre� en om gezondheids- en veiligheidsrisico’s te beperken.

•  Uw medewerkers weten na een Preventief Medisch Onderzoek hoe gezond ze 

werken en leven. 

•  Uw medewerkers leren tijdens een werkplekonderzoek hoe ze gezonder 

kunnen werken.



“Inzet en energie zijn alles voor mijn bedrijf. Ze bepalen het succes en het rendement.
Ik wil een arbodienst die snapt wat mijn organisatie nodig heeft.” 

WE ZIEN DE INZET
WE GEBRUIKEN DE MOTIVATIE

Vlot en verantwoord weer aan het werk: verzuimbegeleiding

Een zieke werknemer kost u tijd en geld. E� ectieve verzuimbegeleiding vraagt 

om ervaring, kennis en daadkracht. Logisch dat u hoge eisen stelt aan uw 

arbodienst!

•  U wilt persoonlijk contact. U krijgt het rechtstreekse nummer van uw eigen 

verzuimconsulent.

•  U wilt snel kunnen schakelen. Wij komen binnen 24 uur na een ziekmelding in actie.

•  U wilt een aanpak naar uw smaak. We overleggen eerst met u over de stappen 

die we nemen.

•  U wilt voldoen aan wet- en regelgeving. We werken volgens de Wet 

Verbetering Poortwachter.

•  U wilt al uw vragen kunnen stellen. We hebben specialisten in huis voor 

elke verzuimkwestie.

Meer overzicht en minder administratie: 

Assist Verzuim Systeem voor verzuimregistratie

In één oogopslag inzicht in het ziekteverzuim van uw organisatie? U heeft alle 

gegevens up to date bij de hand met ons online verzuimregistratiesysteem. Meer 

gemak, minder werk, minder kosten.       



“Ik vind het belangrijk een goede werkgever te zijn.
Ik wil graag een arbodienst die mij daarbij kan adviseren.”

WE VINDEN DE DRIVE
WE ZETTEN AAN TOT ACTIE

Aantrekkelijk werkgeverschap: personeelsdiensten

U bent geen duizendpoot of allesweter. U heeft geen 30 uren in een 

dag. Gelukkig kunt u voor al uw moeilijke of tijdrovende klussen rond 

personeelszaken of personeelsbeleid bij ons terecht. Laat ons advies ervoor 

zorgen dat u zich toont als aantrekkelijk werkgever. 

U kunt bij ons terecht voor onder andere:

•  Een perfect uitgevoerde personeelsadministratie. Met ons Assist Verzuim 

Systeem voor personeelsadministratie heeft u een actueel en digitaal 

overzicht van alle dossiers. 

•  Een luisterend oor en een helpende hand van een ervaren 

vertrouwenspersoon.

• Resultaatgerichte bemiddeling bij arbeidsconfl icten.

• Begeleiding bij een correct uit te voeren ontslagprocedure.

•  Complete en kloppende documenten zoals: voorwaarden, contracten of 

een personeelshandboek.

Financiële voordelen optimaal benut: sociale zekerheid

De kans is groot dat u teveel betaalt. En dat u subsidies bent misgelopen. 

Onze adviseurs kennen de wet- en regelgeving rond sociale zekerheid als 

hun broekzak. 

• Ze vorderen teveel aan het UWV betaalde premie voor u terug. 

• Ze regelen subsidies waar dat kan. 

• Ze lezen kritisch mee met UWV-beslissingen en trekken aan de bel bij fouten.

• Ze weten de weg bij uitkeringsaanvragen en bezwaarprocedures.

Meer weten? 

We kunnen u nog veel meer vertellen! Over onze krachtige aanpak bij 

re-integratie bijvoorbeeld. Of over onze beroepskeuringen. 

Neem een kijkje op onze site: www.assistverzuim.nl.

Of bel voor een afspraak: 0548 533 525.



www.assistverzuim.nl

Assist Verzuim BV

De Stroekeld 1

7462 ZZ Rijssen

Postbus 131

7460 AC Rijssen

T  0548 533 525

F  0548 533 526

E  sales@assistverzuim.nl

KVK 081 39591
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