Meer informatie over verzuim, reïntegratie en preventie kunt
u nalezen op www.brancheloketapotheken.nl. Ook via

internet houden wij er beweging in!
Brancheloket Apotheken
0900- 242 0 242
Postbus 242

1200 AE Hilversum

uw casemanager

Het Brancheloket Apotheken is opgericht door de KNMP, FNV Bondgenoten en
CNV Publiekszaken. De SBA coördineert de activiteiten van het Brancheloket
Apotheken.

Wij houden er
beweging in

Eén loket, één aanspreekpunt:

Administratief gemak

trauma- of bevallingsverlof, dan start de casemanager

Het Brancheloket Apotheken is sinds 2006 hét

hoeft alleen het verzuim van uw medewerker elektronisch

verloren gaat met het maken van afspraken voor het

wel zo overzichtelijk!

aanspreekpunt voor apothekers en medewerkers op

het gebied van preventie, verzuim en reïntegratie. Het

Brancheloket Apotheken verzorgt

de arbodienstverlening (ArboNed),

Het Brancheloket Apotheken levert u veel gemak op. U
door te geven via www.brancheloketapotheken.nl. Het

Brancheloket zorgt vervolgens voor de juiste begeleiding
en oplossingen op maat.

de reïntegratie (Keerpunt) en

Vast contactpersoon:

bij ziekte (De Amersfoortse

Iedere apotheek heeft een vast

de inkomensverzekeringen
Verzekeringen/ASR).

Een van de belangrijkste
doelstellingen is het

terugdringen van het
ziekteverzuim.

Het Brancheloket

Apotheken biedt u een

compleet pakket van dienstverlening bij verzuim
en reïntegratie. Maar u kunt bij het loket ook

terecht voor algemene vragen over bijvoorbeeld

de casemanager

contactpersoon voor vragen
op het gebied van arbo en

verzuim, de casemanager. De

casemanager zorgt voor snelheid

en korte lijnen met de werkgever,
werknemer en de bedrijfsarts.

Bovendien leidt de tussenkomst

van de casemanager ertoe dat de

Het (wettelijke) uitgangspunt
is dat gekeken wordt naar
wat iemand nog wél kan
bij ziekte. Dit gebeurt

in samenspraak met de

bedrijfsarts en de werkgever.
Er wordt gekozen voor het

inzetten van die interventie
die het meest bijdraagt

aan snel herstel en aan een

zorgt voor het terugdringen van het ziekteverzuim.

als blijkt dat het verzuim langer dan twee weken zal gaan

verzuim. Na de intake gaat de casemanager aan de slag

duren. Als het om frequent verzuim gaat (drie keer per 12
maanden), een arbeidsconflict, een bedrijfsongeval of om

sfeer binnen het team?

Financieel aantrekkelijk pakket
Het Brancheloket biedt

maatwerk. De dienstverlening

is erop gericht uw loonkosten,
verzekeringspremies en

arbeidsuitval zo laag mogelijk
te houden. Hierdoor betaalt u

nooit te veel. Bent u verzekerd
bij De Amersfoortse? Het

Brancheloket vraagt een offerte
voor u aan. Uw tussenpersoon
regelt de rest.

kortere verzuimduur.

Snelle aanpak van verzuim

Brancheloket Apotheken desgewenst preventief advies.
aan te raden.

Juiste interventie

Terugdringen van ziekteverzuim

Veel winst wordt behaald door een snelle aanpak van het

Juist bij dreigend verzuim is het inschakelen van het loket

bezoek.

kans op medicalisering afneemt.

frequent verzuim, zwangerschapsgerelateerd verzuim of
verzuim door psychische klachten. Daarnaast geeft het

direct. Dit gebeurt telefonisch, waardoor geen tijd

wat te denken van de invloed van frequent verzuim op de

Het inschakelen van het Brancheloket Apotheken
Goed arbo- en verzuimbeleid draagt bij aan

medewerkertevredenheid. Verzuim is niet alleen een

kostenpost voor de apotheker; een verzuimdag kost u al
gauw 250 euro per medewerker per dag. Voor het team
kan verzuim de werkdruk nog eens extra verhogen. En

Alle voordelen op een rij:
• Administratief gemak
• Vast contactpersoon
• Snelle aanpak van
verzuim
• Juiste interventie
• Terugdringen van
ziekteverzuim
• Financieel aantrekkelijk
pakket

