Langdurig ziekteverzuim komt meestal niet uit de lucht vallen. Wie er oog
voor heeft, ziet het van tevoren aankomen. Toch is niet altijd duidelijk wat
u er als werkgever aan kunt doen. Door inschakeling van Brancheloket
Apotheken gaan uw verzuimcijfers omlaag.
Preventie

Preventie:
hoe verzuim te voorkomen

Het beste is om uitval door ziekte te voorkomen. Signaleren wanneer een
werknemer structureel niet goed in zijn vel zit, of steeds terugkerende
lichamelijke klachten heeft, is een eerste vereiste. Door uw actieve betrokkenheid
kunnen de ziektecijfers omlaag worden gebracht.
Als u merkt dat een werknemer zijn werk niet goed meer aankan, dan kunt u dit
het beste samen met deze werknemer bespreken en naar een oplossing zoeken.
Hoe eerder dit gebeurt, hoe meer mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat
de klachten in ziekteverzuim ontaarden en hoe minder ingrijpende maatregelen
nodig zijn. Vaak is de werknemer opgelucht als de problemen ter sprake worden
gebracht.
Brancheloket Apotheken helpt
Vindt u het lastig om deze zaken met uw werknemer te bespreken, dan kan
Brancheloket Apotheken helpen. Een casemanager analyseert de oorzaken van de
klachten en maakt een plan om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen.

Soms kan dat met relatief eenvoudige middelen zoals aanpassingen op de
werkplek. Bij meer gecompliceerde zaken worden interventies ingezet, zoals
bijvoorbeeld een rugtraining of psychologische hulp. Die zorgen dat de
werknemer inzicht krijgt in de problematiek en er op een betere manier mee leert
omgaan.
Ook als het niet om een individuele werknemer gaat, maar om een bedrijfsbreed
preventiebeleid, dan is Brancheloket Apotheken de aangewezen adviseur om dat
beleid mede vorm te geven.
Waarom kiezen voor preventiebegeleiding door Brancheloket Apotheken?
•
•
•
•
•

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

•

Brancheloket Apotheken:

heeft veel kennis over het ontstaan en voorkomen van ziekteverzuim;
heeft veel ervaring in het begeleiden naar verbeterde belastbaarheid;
richt de adviezen op het behoud van werk;

kent de kwaliteiten van de partijen die bij het traject eventueel worden
ingeschakeld;

werkt onafhankelijk samen met betrouwbare interventiebedrijven door het hele
land;
garandeert een optimale relatie tussen prijs en kwaliteit.
Kosten
Als Brancheloket Apotheken via de verzuimverzekeraar casemanager is, neemt de
casemanager contact op met de verzekeraar om te onderzoeken of een bijdrage
mogelijk is.

