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verzuim kost geld  
Als werkgever krijgt u onvermijdelijk te maken met verzuimende werknemers. Wet- en regelgeving op het gebied van 
re-integratie en arbeidsrecht veranderen regelmatig. Hierdoor wordt het naleven van deze verplichtingen al snel een 
tijdrovende en lastige klus. Daarnaast brengen deze zaken extra financiële lasten met zich mee. Hebt u de 
loondoorbetaling van de zieke werknemer verzekerd? Dan nog compenseert de ziekteverzuimverzekering niet het 
verlies van omzet. Of de kosten die gemaakt moeten worden om verloren arbeid op te vangen. 
 
De praktijk toont aan dat het werken vanuit de klinieken en de samenwerking met de medisch specialisten garant 
staat voor verbeterde resultaten. En bijzonder wordt gewaardeerd door werkn 
emers en werkgevers. Bovendien worden de behandelingen door de klinieken volledig vergoed door zorgverzekeraars. 
 

full-service 
In het abonnement zijn begrepen: 
 volledig casemanagement tot en met de WIA- of  WAO- 

aanvraag 
 de verrichtingen van de bedrijfsarts gedurende deze 

periode*) 
 toegang tot bedrijfsartsen in ziekenhuizen; 
 hierdoor is snelle doorverwijzing en behandeling door 

specialisten mogelijk; de kosten hiervan vallen onder 
de dekking van de zorgverzekering van uw werknemer 

 volledige vergoeding van de arbeidsdeskundige vanuit 
de ziekteverzuimverzekering voor zover afgegeven 
door WUTHRICH Assuradeuren bv 

 uitgebreid preventiepakket met onder meer directe 
ondersteuning thuis bij mantelzorg, hulp bij het 
verkrijgen van een indicatie vanuit de AWBZ of WMO 
en schuldhulpverlening 

 24/7 toegang tot de online-verzuimapplicatie 
VerzuimSignaal 

 automatische periodieke uitkering (per 4 weken of per 
maand achteraf) na het verstrijken van de wachttijd 
vanuit de conventionele ziekteverzuimverzekering van 
WUTHRICH Assuradeuren bv. 

 

*) met uitzondering van ‘no-shows’ 
Wordt er zonder geldige reden korter dan 48 uur 
voor aanvang een afspraak geannuleerd? Of komt 
de arbeidsongeschikte werknemer zonder 
(geldige) reden niet opdagen? Dan worden de 
kosten wel aan u doorbelast. 

 

alle voordelen op een rij: 

 het verzuimloket biedt u één 

soort dienstverlening, namelijk 

full-service 
 

 één pakket, één prijs 
 

 per werknemer per jaar slechts 

€ 93,25 exclusief btw 
 

 geen onvoorziene kosten voor  

bedrijfsarts, casemanager of de 

arbeidsdeskundige 

 

wilt u meer weten? 

neem dan contact op met een van 

onze adviseurs: 

 bel op 030 – 254 91 91 

 mail naar advies@wuthrich.nl 
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PanterGroep 
Deze partij verzorgt voor het Verzuimloket het casemanagement en is uw eerste aanspreekpunt voor verzuim. 
Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de bedrijfsgezondheidszorg. 
De bedrijfsartsen van de PanterGroep doen de intake en begeleiden de werknemer gedurende zijn ziekte. In veel 
gevallen werkt de bedrijfsarts samen met de medisch specialist voor een snelle diagnose en actieve behandeling van 
de werknemer die door ziekte is uitgevallen. 
 
Door de nauwe samenwerking tussen bedrijfsarts en medisch specialist wordt er in een korte tijd een verantwoord en 
duurzaam resultaat bereikt, waarbij preventie op de eerste plaats staat. 
 
PanterGroep is een gecertificeerde arbodienst en werkt landelijk vanuit meer dan 40 locaties. Daarnaast wordt er 
vanuit een 5-tal klinieken actief behandeld op het gebied van orthopedie, cardiologie, interne geneeskunde, 
psychiatrie, dermatologie en pijnbestrijding. Verder kunnen 
vanuit deze klinieken de meest voorkomende chirurgische 
ingrepen binnen een aantal dagen worden verricht. 
 
De praktijk toont aan dat het werken vanuit de klinieken en 
de samenwerking met de medisch specialisten garant staat 
voor verbeterde resultaten. En bijzonder worden 
gewaardeerd door werknemers en werkgevers. Bovendien 
worden de behandelingen door de klinieken volledig 
vergoed door zorgverzekeraars. 
 

Comfort aan huis 
Deze partij biedt overbelaste werknemers advies en directe 
ondersteuning. Met regionale (zorg)partijen worden op 
maat gemaakte arrangementen samengesteld met als doel 
mentaal verzuim te voorkomen of snel op te lossen. 
Daarnaast helpt men u om de mentale overbelasting van 
werknemers te herkennen en te voorkomen. 
 
Mentale overbelasting is een belangrijke oorzaak van 
(dreigend) verzuim. Dit kan worden veroorzaakt doordat de 
combinatie tussen werk en privé in onbalans is. Of door 
schulden of zorgtaken. 
 
In Nederland zijn er bijna vier miljoen mensen die zorgen 
voor hun zieke familielid of vrienden. Meer dan één miljoen 
werkende Nederlanders voelt zich hierdoor overbelast en 
meldt zich ziek. Of is voornemens zich ziek te melden. 
Daarnaast hebben 4 op de 5 werkgevers met (dreigend) 
overbelaste werknemers te maken. Het kost deze 
werkgevers tijd en energie om werknemers te helpen of 
een loonbeslag te verwerken, terwijl de werknemer (20 tot 
25%) minder productief is. 

waarom kiezen voor het verzuimloket? 

 één vast aanspreekpunt voor u en 

uw werknemer 

 korte lijnen: alle betrokkenen 

werken en communiceren via 

VerzuimSignaal 

 na ziekmelding worden direct alle 

wettelijk verplichte acties in gang 

gezet 

 werknemer kan altijd binnen vijf 

werkdagen na aanvraag op 

spreekuur bij de bedrijfsarts 

 rapport bedrijfsarts staat nog 

dezelfde dag in VerzuimSignaal 

 snelle doorverwijzing naar 

arbeidsdeskundigen en specialisten 

 ruime vergoeding voor inzet 

interventies door derden  

 


