Geld
besparen
Verzuimpreventie en -reductie van BW-Oost

•	Ziekteverzuim
effectief terugdringen
• De beste begeleiding
bij ziekte
• Geen onnodige kosten

Uw medewerkers voelen
zich er prettig bij

v eel

Verzuim kost meer dan u denkt
Overal waar mensen werken, is ziekteverzuim. Vaak kort, enkele dagen, maar in
een enkel geval ook langdurig. Soms zelfs zo lang, dat de medewerker uit het
arbeidsproces verdwijnt. Ziekteverzuim gaat ten koste van het werkplezier van
werknemers en bezorgt ondernemers hoofdbrekens, omdat er problemen ontstaan met bezetting en productie. Maar bovenal kost ziekteverzuim geld, veel
meer dan u denkt. U bent namelijk ook tijd aan een zieke medewerker kwijt.
Medewerkers kunnen klachten ondervinden, terwijl ze toch doorwerken. Hun productiviteit is daardoor minder.

Wet Verbetering Poortwachter
Volgens de Wet Verbetering Poortwachter bent u als werkgever verantwoordelijk
voor de begeleiding bij verzuim. Wanneer die begeleiding niet goed is, kunt u een
sanctie krijgen. Deze kan oplopen tot een heel jaarsalaris. Nog meer kosten dus.

Kiezen voor een verzuimpartner

Prettig voor
medewerkers

BW-Oost is partner voor werkgever en werknemer. Uw medewerkers voelen zich prettig
bij ons. Met hen nemen wij belemmeringen weg om goed te
kunnen werken en zorgen we
voor betere omstandigheden.
Dit stellen mensen op prijs.

Als ondernemer bent u goed in uw vakgebied. Van verzuimbegeleiding en het
voorkomen van ziekteverzuim hebt u minder kennis. Houden zo. Kies voor een
onafhankelijke en ervaren partner in preventie en reductie. Een partner waar u en
uw medewerkers zich prettig bij voelen.

‘Ik bespaar nu
gewoon kosten’

Met BW-Oost als partner:

Een verfrissende benadering!
BW-Oost is voor steeds meer bedrijven partner in preventie en reductie van ziekteverzuim. Wij zijn specialisten in arbeid, die efficiënt werken aan oplossingen.
Met BW-Oost bespaart u heel doelgericht op verzuimkosten.

1.	BW-Oost presenteert een originele aanpak. Bij het analyseren van het ziekteverzuim en het begeleiden van uw medewerker bij ziekte
volgen we niet de geijkte paden. We gaan direct voor resultaat, uw medewerker is snel weer inzetbaar.

2.	Vanzelfsprekend een excellente kwaliteit.

Bij BW-Oost
werkt u uitsluitend samen met de absolute specialisten op hun vakgebied:
geregistreerde en gecertificeerde bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen
bijvoorbeeld. Uw belang is hun belang.

3. Geen dure abonnementen.

Bij BW-Oost sluit u geen ondoorzichtige abonnementen af, maar betaalt u pas wanneer we voor u aan de
slag gaan.

‘Bij ons werd een zieke medewerker naar de in mijn ogen
te dure bedrijfsarts gestuurd.
Daar kreeg hij of zij het advies
om het maar een paar weken
rustig aan te doen. Daar werd
ik niet blij van. Sinds ik met
BW-Oost samenwerk, zijn de
verzuimkosten al flink gedaald.
Zij nemen de taak van de bedrijfsarts over en begeleiden de
medewerkers tegen een vooraf
bepaalde prijs naar een snel
herstel. BW-Oost is één van de
weinige verzuimbegeleiders die
het belang van de werkgever
ook zwaar laat wegen.’
Henk van der Laan,
algemeen directeur TJ Bedrijfsdiensten

Nog meer plussen van BW-Oost
Samenwerking op maat.

Wij spreken met u af hoe we samenwerken. Organisaties kennen verschillende omstandigheden en daarom
kiezen wij voor een samenwerking op maat. Met BW-Oost weet u altijd
precies waar u aan toe bent.

Zet ook de eerste
stap naar lagere
verzuimkosten
Samen met BW-Oost verlaagt
u de kosten voor ziekteverzuim. Gegarandeerd. Neem vrijblijvend contact op met Dirk
Odolphy voor een kennismakingsgesprek: (06) 29017079
of d.odolphy@bw-oost.nl

Uw medewerkers voelen
zich er prettig bij

Effectieve methodes. Onze insteek is het verzuim binnen uw
bedrijf terug te dringen. Hiervoor hebben we efficiënte en effectieve methodes tot onze beschikking. BW-Oost heeft alle benodigde disciplines in huis.
Regionale partner. BW-Oost is thuis in Oost-Nederland en spreekt
de taal van haar inwoners. Het voordeel is voor u: gemakkelijke communicatie, betere preventie, snellere verzuimreductie.
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