
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzuimaanpak op regionaal niveau 
Vrijwel iedere organisatie krijgt te maken met medewerkers die ziek worden. Een verzuimsituatie binnen een bedrijf 

is kostbaar. Daarom is het van belang om verzuim te voorkomen en, als een medewerker toch uitvalt, te zorgen 

voor een snelle en goede werkhervatting. Niet alleen kunt u hiermee als werkgever veel kosten besparen en goed 

zorg dragen voor uw personeel, de Wet Verbetering Poortwachter verplicht u hier zelfs toe. 

 

In onze optiek begint de aanpak van verzuim, of nog beter het voorkomen daarvan, in een zo vroeg mogelijk 

stadium. Daarom beschikt RegioPoortwachters over adviseurs en casemanagers die uw organisatie en uw 

medewerkers praktisch kunnen ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van uw verzuim- en 

werkhervattingbeleid. Een pragmatische aanpak die naar behoefte van uw organisatie kan worden ingericht; 

signalerend, met korte lijnen richting de organisatie en een vast aanspreekpunt in de regio. 

 

 

RegioPoortwachters.nl 
Regiopoortwachters bestaat uit een groep van zeven bedrijven. De RegioPoortwachters zijn zelfstandige 

bedrijven die zich primair richten op regionale uitvoering van preventie, re-integratie en verzuimmanagement. 

 

Daarnaast bieden zij, in samenwerk met specialisten, ook aanvullende diensten op het terrein van HR / Personeels-

zaken, zoals outplacement, 2
e
 spoor, coaching, assesments en gezondheidsmanagement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze visie op verzuim 

Onze visie op verzuim en re-integratie dienstverlening 

is: 

“Een regionale dienstverlener die vanuit een probleem- 

oplossend concept handelt heeft een grotere 

toegevoegde waarde voor opdrachtgevers dan 

landelijke arbo- en re-integratiebedrijven of kwetsbare 

freelancers”. 

 

Onze missie 

“RegioPoortwachters zorgt voor continuïteit in uw 

bedrijf. Ze wil daarmee regionale en landelijke 

opdrachtgevers daadwerkelijk helpen hun verzuim- en 

re-integratievraagstuk op te lossen. Dit d.m.v. een 

netwerk van hoogwaardige regionale 

poortwachtercentra”. 

 

RegioPoortwachters in de regio 

Voor bedrijven is continuïteit en optimale inzetbaarheid 

van het personeel essentieel. Werkgevers en vooral 

MKB bedrijven hebben behoefte aan een ter zake 

kundige adviseur voor alle personele, arbo- en re-

integratiezaken. 

Wij werken per werkgever met een eigen, 

regiogebonden aanspreekpunt, deskundig, begripvol, 

met korte en directe lijnen, zonder poespas. 

 

Onze dienstverlening 

De dienstverlening van RegioPoortwachters wordt op 

basis van een abonnement aangeboden en kan 

daardoor voorzien in: 

 Digitaal signalerings- en follow-up verzuimsysteem 

per medewerker 

 Casemanagement 

 Spreekuren bedrijfsarts 

 

Eigen deskundigheid 

RegioPoortwachters beschikt over: 

 Eigen medische en arbeidsdeskundige capaciteit: 

o Arbeidsdeskundigen (SKO-gecertificeerd) 

o Bedrijfsartsen uit de regio met een 

specialisatie Arbeid & Gezondheid 

(verzekeringsgeneeskundigen en 

bedrijfsartsen) 

 Gespecialiseerde en door ons opgeleide 

arbeidskundige casemanagers. 

 Eigen psychologen en (bedrijfs-) fysiotherapeuten, 

adviseurs die gewend zijn om vanuit een 

functiegerichte vraagstelling te adviseren en te 

begeleiden. 

 Een directe toegang tot gecertificeerde loopbaan-

adviseurs. 

 Een landelijk dekkend netwerk van spreekuur-

locaties. De locaties zijn altijd op minder dan 25 

kilometer van de woonplaats van de werknemer of 

werkgever.  

RegioPoortwachters beschikt over eigen werk- en 

spreekuurlocaties in Malden, Eindhoven, Baarlo en 

Sittard. Daarnaast kan de bedrijfsarts gebruiken 

maken van andere spreekuurlocaties in de regio. 

 Aansluitingsmogelijkheid op Verzuimsignaal als 

leidend en „poortwachterproof‟ verzuim- 

registratiesysteem. 

 

Kwaliteit 

Alle RegioPoortwachters voldoen aan strikte 

kwaliteitseisen. Het kwaliteitssysteem omvat o.a.:  

ISO 9001, het Blik op Werk keurmerk, CRA-richtlijn 

voor gecertificeerde arbodiensten. 

 

Samenwerking in deze regio 

De RegioPoortwachter beschikt over een deskundig 

netwerk voor het uitvoeren van specialistische vervolg-

activiteiten.  

 

Op het gebied van arbeidsdeskundig advies, coaching, 

loopbaanbegeleiding of begeleiding 2
e
 spoor werken wij 

samen met Thaeles BV. Thaeles is een ervaren en 

regionaal specialist op het gebied van loopbaan en 

mobiliteit. Zie voor meer informatie: www.thaeles.nl.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie belt u met: Ingrid Linders: 06-

14310264, Rob Hüskens 06-1438311.  

http://www.thaeles.nl/

