ZIEKTEVERZUIM
U hebt als werkgever een ziekteverzuimverzekering bij Nedasco afgesloten. Om die reden
profiteert u van de casemanagementdiensten van Be Suitable. Ons team bestaat uit
register casemanagers, arbeidsdeskundigen en juristen die u verder begeleiden tijdens
het Poortwachter-traject. Samen zorgen wij voor een actief re-integratieproces.
Een zieke werknemer is een grote last
voor werkgevers. Als een werknemer
langdurig arbeidsongeschikt wordt, dient
een werkgever 104 weken het loon door
te betalen. Daarnaast draagt hij de verantwoordelijkheid voor een goed lopend
re-integratieproces. De Wet Verbetering
Poortwachter stelt hier eisen aan en
legt de werkgever verplichtingen op. Be
Suitable opereert onafhankelijk naast uw
eigen arbodienst en helpt u als werkgever
om overzicht te krijgen in dit complexe
proces en regie te verkrijgen en behouden
in re-integratietrajecten.
VOORDELEN BE SUITABLE
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104 weken loondoorbetaling, waarin
u als werkgever verantwoordelijk
bent.
Aangeven wat de rechten en plichten
van zowel u als uw werknemer zijn
tijdens de Poortwachter-periode.
Een risicoscan van het
verzuimdossier.
Advies over het voorkomen van een
loonsanctie van het UWV.
De samenwerking met uw arbodienst
en bedrijfsarts verbeteren.
Begeleiden van de WIA-aanvraag
Samenwerkingsverbanden met
professionele externe partijen, zoals
arbeidsdeskundigen, 2e-spoorproviders en mediators, voor (noodzakelijke) interventies.

WIJ ONTZORGEN U!
Be Suitable is door haar deskundigheid de
aangewezen organisatie om werkgevers te
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coachen en begeleiden om de
re-integratie van zieke werknemers professioneel vorm te
geven.
Hierdoor blijft u op de hoogte
van alle eisen die ‘Poortwachter’ aan u stelt, hoe u hier
invul-ling aan kunt geven en
wat het UWV van u terug wil
zien in het re-integratiedossier.

OPTIONELE DIENSTVERLENING:
•
•
•
•

Besparingen met sociale zekerheid
Quickscan verzuim- & re-integratiebeleid
Beroep- en bezwaarprocedures
Juridisch advies

Daarnaast kunnen wij u voorzien van
heldere adviezen voor een effectieve en
snelle re-integratie. Denk bijvoorbeeld
aan het optreden als verlengstuk naar uw
arbodienst of verzuimbegeleider indien
de re-integratie vastloopt. Maar ook voor
het aanleveren van een lijst met concrete
vragen voor het eerstvolgende spreekuur
van uw werknemer bij de bedrijfsarts kunt
u bij ons terecht.
De focus ligt daarbij altijd op de
mogelijkheden die er zijn voor de arbeidsongeschikte werknemer en hoe deze
mogelijkheden door u beiden ingevuld
kunnen worden.
Door de samenwerking met Be Suitable
blijft het dossier up-to-date en wordt
stagnatie voorkomen. Op die manier vermijdt u de kans dat het UWV u een boete
oplegt. Deze ‘loonsanctie’ bestaat uit het
doorbetalen van een extra jaar loon, en is
daarmee zeer hoog!
Verder onderzoekt het Be Suitable-team
alle besparingsmogelijkheden die ervoor
kunnen zorgen dat u het doorbetaalde
loon kunt declareren en eventueel in aanmerking komt voor het ontvangen
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van premiekortingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werknemers met een no-risk
status.
HOE WERKT BE SUITABLE?
Wij komen in actie indien uw werknemer
lan-ger dan drie maanden arbeidsongeschikt is en coachen/begeleiden u tot
(volledig) herstel van de werknemer of tot
het einde van de 104 weken wachttijd. Een
van onze register casemanagers neemt,
indien sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid, contact met u op voor een
kennismaking en geeft snel en duidelijk
aan wat wij kunnen betekenen.
Iedere situatie vraagt een andere benadering, afhankelijk van de mogelijkheden van
en voor uw werknemer. Wij nemen periodiek contact op over uw wettelijke re-integratieverplichtin¬gen, maar adviseren ook
over het verbeteren van de samenwerking
van alle partijen in het verzuimtraject
zoals het UWV, uw arbodienst, de bedrijfsarts en uw verzekeraar Nedasco.
Onze adviezen zijn altijd gericht op een effectieve re-integratie van uw werknemer,
zodat u er als werkgever zo snel mogelijk
positieve resultaten boekt en er zo min
mogelijk (financiële) hinder van heeft.
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