TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE
Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo?
Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw bedrijf.
Hiermee voldoet u aan de wettelijke eisen, die de Arbowet stelt op het gebied van verzuim en kunt u
rekenen op snelle en deskundige arbodienstverlening afgestemd op de mode-, interieur-. tapijt- en
textielbranche.
Naast de arbodienstverlening van MODINT Arbo kunt u gebruik maken van de verzuimverzekeringen
van MODINT Verzekeringsdienst om de financiële risico’s bij verzuim op te vangen, maar dit is niet
verplicht.
Voor het registreren van personeelsmutaties, ziek- en herstel meldingen maakt u gebruik van een
online verzuimbegeleidingsapplicatie op www.modintarbo.nl. Onze zeer ervaren casemanager helpt
u met het plannen van de benodigde activiteiten en het opbouwen van een volledige verzuim- en reintegratiedossier. Bij het correct opvolgen van de adviezen van MODINT Arbo zijn boetes en sancties,
die door het UWV kunnen worden opgelegd, vrijwel uitgesloten.
De casemanager van MODINT Arbo kijkt online met u mee en neemt afhankelijk van uw contract en
indien gewenst direct contact met u op. Hij bespreekt met u een stappenplan om het verzuim zo snel
en adequaat mogelijk op te lossen u houdt de regie. De casemanager is 5 dagen in de week 8 uur per
dag telefonisch en per e-mail bereikbaar zodat u altijd kunt overleggen of sparren. Uit de praktijk is
gebleken dat onze aanpak snel, efficiënt en direct is, waar alle partijen van profiteren!

VELE ONDERNEMERS MAKEN GEBRUIK VAN MODINT ARBO: U TOCH OOK!
MODINT Arbo ondersteunt al veel ondernemers en daarmee honderden werknemers, bij het gehele
proces rondom ziekte en verzuim.
Via www.modintarbo.nl of met bijgevoegde aanmeldkaart kunt u zich makkelijk aanmelden en
profiteert u als MODINT-lid van zeer scherpe tarieven en vooruitstrevende verzuimoplossingen.
Het doel van MODINT Arbo is om samen met u meer grip op uw verzuim te krijgen met als resultaat
minder verzuim, lagere verzuimkosten en medewerkers die snel en duurzaam terugkeren op uw
werkvloer.
Wat biedt MODINT Arbo?
Eén vaste contactpersoon
Bij verzuim van medewerkers krijgt u één vaste contactpersoon die u ondersteunt, adviseert, coacht,
begeleidt en het hele verzuimtraject coördineert: de casemanager. Op alle werkdagen, de hele dag
bereikbaar.
Coördinatie
Uw casemanager bespreekt binnen 5 werkdagen telefonisch de situatie met u om een goed beeld te
krijgen van het verzuim van de medewerker, de oorzaak daarvan en de geschatte duur van het
verzuim. Op basis van deze bevindingen worden mogelijkheden van aanpak met u besproken. U
houdt hierbij de regie, de casemanager coördineert de te ondernemen stappen.
Snelle, duidelijke en tijdige informatie
De casemanager informeert u snel en adequaat. Hoe staat het met uw zieke werknemer? Wanneer
kan hij/ zij weer aan het werk? Wat zei de bedrijfsarts? Wat is het plan? Wat moet er nog gebeuren?
Snelle en kosteneffectieve werkhervatting
De casemanager denkt niet in problemen. Hij komt met oplossingen. Maatregelen die werkhervatting
bespoedigen. Tijdelijk ander werk. Aanpassingen in taken en tijd. Hij kent de branchesubsidieregelingen en de vergoedingen van uw verzuimverzekeraar.
Poortwachter-proof
Als verzuimprofessional loodst MODINT Arbo u door de wettelijke eisen en regels. De casemanager
van MODINT Arbo ondersteunt bij het schrijven van een Plan van Aanpak en zorgt dat u op tijd de
juiste (UWV-) formulieren krijgt.
Snel schakelen
De casemanager regisseert, legt verbindingen en zorgt dat het verzuimtraject nooit langer duurt dan
noodzakelijk. En hij schakelt voor iedere situatie de juiste partij in.

Geen onnodige wachttijden
Zo nodig regelt hij bemiddeling bij zorgverleners (zoals ziekenhuizen) en voorkomt hij lange
wachttijden. Resultaat: een snelle(re) re-integratie.
Passende dienstenpakketten
MODINT Arbo kent diverse “pakketten”: dus altijd een duidelijke focus op verzuim!
Wat kost het?
U heeft de keuze uit drie pakketten en een maatwerkoplossing.
1. MODINT Arbo Poortwachterpakket
-Advisering gedurende het gehele verzuimproces
-Actieve verzuimbegeleiding door de casemanager gedurende de gehele verzuimperiode
-Eén vast aanspreekpunt
-Online verzuimapplicatie voor het opbouwen van een volledige verzuim- en reintegratiedossier.
-Spreekuur Probleemanalyse en Spreekuur Re-integratieverslag i.v.m. WIA aanvraag
-Levering van informatie voor het re-integratieverslag
-Rapportages en doormelding aan verzekeraar
-UWV meldingen worden automatisch doorgegeven via de DIGILINK met UWV
Tarief MODINT Arbo Poortwachterpakket:
€ 95,00* ex BTW per medewerker per jaar.
Het Poortwachterpakket heeft de voorkeur door de actieve ondersteuning gedurende het
gehele Poortwachtertraject.
2. MODINT Arbo Doe-het-zelf pakket
-Eén vast aanspreekpunt
-Kosten bedrijfsarts en casemanager worden achteraf in rekening gebracht
- Online verzuimapplicatie voor het opbouwen van een volledige verzuim- en reintegratiedossier.
-Rapportages en doormelding aan verzekeraar
-UWV meldingen worden automatisch doorgegeven via de DIGILINK met UWV
Tarief MODINT Arbo Doe-het-zelf pakket:
€ 25,00* ex BTW per medewerker per jaar.
Het Doe-het-zelf-plus pakket vraagt meer initiatief van u en is daardoor minder geschikt voor
kleine bedrijven. Bij het afnemen van bovenstaand pakket en bij het niet opvolgen door de
werkgever van de adviezen van MODINT Arbo vervalt het Poortwachterproof aanbod.

3. MODINT Arbo ALL-IN pakket
-Eén vast aanspreekpunt
-Advisering gedurende het gehele verzuimproces
-Actieve verzuimbegeleiding door de casemanager gedurende de gehele verzuimperiode
-Eén vast aanspreekpunt
- Online verzuimapplicatie voor het opbouwen van een volledige verzuim- en reintegratiedossier.
-Alle kosten voor de inzet van de bedrijfsarts
-Levering van informatie voor het re-integratieverslag
-Rapportages en doormelding aan verzekeraar
-UWV meldingen worden automatisch doorgegeven via de DIGILINK met UWV
Tarief MODINT Arbo ALL-IN pakket:
€ 110,-* ex BTW per medewerker per jaar
4. MODINT Arbo Maatwerkoplossing
Voor (grotere) concerns met meerdere vestigingen en ketenbedrijven, lid van MODINT, is
maatwerk mogelijk. Neem hiervoor contact op met MODINT Arbo.
* Prijswijzigingen voorbehouden, de tarieven kunnen regelmatig worden geïndexeerd aan de hand van de CBS
prijsindex en in overleg met MODINT.

Samengevat
Deskundig!
- Gegarandeerd goede begeleiding en advisering door uw deskundige casemanager.
- Specialistische kennis van de mode-, interieur-tapijt- en textielbranche.
- Nauwe samenwerking met de arbeidsjuristen van MODINT.
MODINT
MODINT biedt een volledig dienstenpakket op het gebied van personeel: Arbeidsrecht, HRM,
verzuimoplossingen,opleiding & scholing, cao zaken en nog veel meer.
Snel!
- Vanaf dag één volledige begeleiding.
- Uw persoonlijke casemanager bepaalt met u welke deskundige wordt ingezet en
coördineert dit voor u.
Scherpe tarieven en goede condities!
- MODINT Arbo spreekt namens vele ondernemers. Daarom hebben wij voor u gunstige
tarieven kunnen bedingen en een passend pakket samengesteld.
- Elke dag minder verzuim levert u ruim € 200,- per werknemer, per dag op!
Vrijblijvend advies
Neem voor vrijblijvend advies contact op met MODINT Arbo: 0251-501732 of stuur een email naar info@modintarbo.nl. Op www.modintarbo.nl vindt u ook meer informatie. Tevens
kunt u zich hier aanmelden voor deelname aan MODINT Arbo.

Aanmeldkaart MODINT Arbo

Kijk voor meer informatie over de pakketten op www.modintarbo.nl

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:
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O Poortwachterpakket (€95,-)
O Doe-het-zelfpakket (€25,-)
O ALL-IN Pakket (€110,-)
O Maatwerkoplossing
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