Uitgebreid

Compleet

√

√

Regie Wet Verbetering Poortwachter door
casemanager
• Termijnbewaking, advisering en ondersteuning
bij activiteiten rondom de Wet Verbetering Poortwachter

√

√

Inschakelen bedrijfsarts door casemanager

√

√

Contact met de vaste casemanager
• Op werkdagen bereikbaar voor werkgevers en
hun werknemers
• Overleg rondom verzuim, preventie, inzetbaarheid
en arbeidsconflicten
• Verzuimbegeleiding, coaching en advisering door
Casemanager
• Periodiek contact voor bespreken ontwikkelingen
en vervolg advies
• Signalering frequent verzuim

• Inplannen spreekuur
• Vraagstelling formuleren voor de bedrijfsarts
• Versturen uitnodiging naar naar werknemer en
kopie per mail naar werkgever
• Versturen spreekuurverslag naar werknemer, voor
werkgever in Verzuimsignaal
• Bespreken spreekuurverslag advisering en
vervolgacties

Ondersteunende activiteiten door casemanager

Uitgebreid

Compleet

√

√

√

√

• Invullen concept documenten (bijstellingen) plan
van aanpak, eerstejaars + eind evaluatie
• Ondersteuning bij melden beroepsziekten aan
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
• Ondersteuning bij het aanvragen van vangnet
uitkeringen UWV
• Ondersteuning bij het aanvragen van een WAZO
uitkering UWV
• Signalering ziekteaangifte week 42 UWV
• Ondersteuning bij een ziek uit dienst melding UWV
• Ondersteuning bij het samenstellen van het
reintegratiedossier t.b.v. WIA aanvraag
• Ondersteuning bij het uitdraaien van
verzuimrapportages
• Ondersteunen bij benutten werkgevers- en
subsidieregelingen
• Regelen en realiseren van optimale
medefinanciering
van de verzekeraar rond interventies
• Bemiddeling bij vragen en/of problemen rond de
(verzuim gerelateerde) dienstverlening van derden

Activiteiten casemanager richting verzekeraar
• Signaleren en melden regres
• Medefinanciering bij interventies ter bevordering
van de re-integratie

Gebruik Basistoolkit casemanagement

Uitgebreid

Compleet

√

√

Tarievenlijst NLG
Arbo

√

√

√

√

√

• Informatiebrochures, voorbeelden voor protocollen
en brieven rondom Wet Verbetering Poortwachter
onderwerpen
Verrichtingen door bedrijfsarts

• Termijnbewaking, advisering en ondersteuning
bij activiteiten rondom de Wet Verbetering Poortwachter
Inschakelen interventiepartijen door casemanager

• Adviseren, verwijzen en contactleggen voor preventieve diensten en specifieke expertise
• Ondersteuning bij offertetrajecten bij interventies
Gebruik Verzuimsignaal

