Training ‘Regie houden op verzuim’
De wet- en regelgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid is de afgelopen jaren erg
complex geworden. Daardoor is het voor werkgevers steeds lastiger om niet tegen onnodige
kosten zoals een loonsanctie aan te lopen. Ook externe financieringsbronnen om de verzuimkosten te verlagen blijven vaak onbenut.
Met de Training Regie houden op verzuim krijgt u heldere inzichten en handvatten hoe u grip
kunt houden op verzuim en daarmee de kosten kunt verlagen. Zo lijdt u niet, maar leidt u.
Inhoud en werkwijze
De ervaren register casemanager van Wijzer in Verzuim geeft u in deze praktische training
inzicht hoe u controle kunt houden over uw verzuimkosten. Kennisoverdracht en directe
toepassingsmogelijkheden staan centraal. Tijdens de training heeft u voldoende ruimte om uw
eigen casuïstiek in te brengen.
Dagdeel 1: Wettelijke kaders en financieel inzicht
- Hoe zijn de verzuimkosten opgebouwd
- Wettelijk kader voor loondoorbetalingsverplichting
- Wet verbetering poortwachter
- Vervroegde IVA: voor wie en wanneer
Dagdeel 2: Praktische toepassingen
- Plan van aanpak: inzicht in nut en noodzaak
- Wanneer zet u een arbeidsdeskundig onderzoek in
- Acties na één jaar ziekte: 2e spoor of juist niet?
- Opbouw re-integratieverslag
Dagdeel 3: Regie nemen
- Hoe kunt sturing geven aan uw bedrijfsarts?
- Re-integratie-inspanningen en voorkomen loonsanctie
- Sturen op passende arbeid
- Functioneringsprobleem en/of arbeidsconflict en verzuim
Dagdeel 4: Externe financieringsbronnen en actualiteiten
- Co-financiering: wie betaalt mee aan uw verzuim
- Gebruik maken van no-risk en premiekortingen
- Tijdelijke krachten en verzuim: Modernisering Ziektewet
- Sanctiemaatregelen
Wat levert het op?
Deze training helpt leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om controle te krijgen over
de verzuimkosten, zowel procesmatig als financieel. Doordat deze training theorie en praktijk
met elkaar verbindt, krijgt de leidinggevende blijvende bagage om verzuim het hoofd te bieden.
Daarmee verdient de training zich snel terug, immers één onterechte verzuimdag kost al gauw
€ 150,-. Door te kiezen voor een zakelijke benadering van verzuim creëert u houvast en
structuur en beperkt u de schade.
Tijdsduur, locatie en prijs
De training duurt vier dagdelen van 3 uur. De training vindt plaats binnen uw bedrijf voor een
groep van maximaal 8 personen. Prijs op aanvraag.

