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Met de komst van de WIA en de veranderingen in het sociale stelsel is een goede regie op uw beleid 
en de praktische uitvoering daarvan, meer dan noodzakelijk. Het UWV en zijn werkbedrijf (voormalig 
CWI) beoordeelt de door u gehanteerde procedures, regels en re-integratie-inspanningen scherper 
dan voorheen. U acht zichzelf voldoende deskundig als het gaat over het voeren van de regie over uw 
verzuimdossiers? Misschien moet u het uzelf gemakkelijk maken. De register casemanager kan in dat 
geval namens u de verzuimregie voeren zowel op beleid- als procesniveau. 

 
Voor wie? 

Preverdos is er voor de werkgever die: 

  vragen heeft op het gebied van verzuimprocedures 

  praktische ondersteuning wenst bij de individuele verzuimbegeleiding 

  te maken heeft met UWV sancties of advies wenst om de WIA instroom te beperken 

  advies wenst over het aanvragen van premiekorting, no-risk polis en subsidiemogelijkheden 
 

Inhoud 

Preverdos werkt namens de werkgever: 

  ondersteunt bij het opstellen van het plan van aanpak 

  bewaakt de termijnen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt, zodat de werkgever weet 
hoe en wanneer hij waarvoor in actie moet komen tijdens het re-integratietraject 

  draagt  mede  zorg  voor  een  dossier  dat  voldoet  aan  de  eisen  die  de  Wet  Verbetering 
Poortwachter stelt 

  geeft gevraagd en ongevraagd informatie over de wet- en regelgeving, verzuim, re-integratie, 
subsidiemogelijkheden, premiekorting, contracten, ontslag, dossieropbouw en sociale 
zekerheid 

  coacht leidinggevenden individueel en ondersteunt tijdens intervisiesessies hoe om te gaan 
met preventie, verzuim en re-integratie 

  verzorgt een Persoonlijk Verzuim Overleg (PVO-model) op uw locatie met u en uw werknemer 
met betrekking tot het verzuim en de re-integratie 

  draagt zorg en ondersteunt bij het casemanagement door de juiste vraagstellingen aan zowel 
interne als externe personen en instanties die betrokken zijn bij de  re-integratie van de 
(dreigend) arbeidsongeschikte werknemer. Dit ten behoeve van een adequate re-integratie en 
dossieropbouw 

 
Resultaten 

Preverdos helpt u geld te besparen, de arbeidsproductiviteit te verhogen en goede werknemers te 
behouden door: 

  een  duidelijk  verzuimbeleid en  verzuimproces  wat  leidt  tot  een  kortere  verzuimduur  en 
verzuimfrequentie 

  kostenbeperking van de schadelast ten gevolge van het verzuim en de WIA instroom. 

  dossiervorming  die  voldoet  aan  de  eisen  van  de  Wet  Verbetering  Poortwachter,  een 
transparant re-integratietraject 

  voorkomen van sancties vanuit het UWV 

  maximaal gebruik maken van de subsidiemogelijkheden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De casemanager werkzaam bij Preverdos is geregistreerd bij de beroepsverenging voor case- en caremanagement, de RNVC. 
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