Arbo Content Werkt
Arbo Content werkt samen met u aan het
voorkomen en beheersen van verzuim.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Arbo Content: dé andere arbodienst!

Arbo Content is een kleinere landelijk werkende arbodienst met een geheel eigen
formule. Samen met u werken we op een praktische en doelgerichte manier aan de
beheersing van het ziekteverzuim. Dit doen we met een team van deskundige
casemanagers en arbo-adviseurs. Het persoonlijk contact tussen u en de vaste
casemanager van Arbo Content staat centraal. Arbo Content maakt gebruik van een
netwerk zelfstandige artsen en van bedrijfsartsen werkzaam bij grote landelijke
organisaties. De werkwijze van Arbo Content is gecertificeerd volgens het
Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten.

Thuis op een breed terrein

Bij Arbo Content kunt u terecht voor vrijwel alles rond arbeidsomstandigheden,
ziekteverzuim, veiligheid en ergonomie. Of het nu gaat om ziekteverzuimcontrole,
ziekteverzuimbegeleiding, risico-inventarisatie en -evaluatie, periodieke
arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, een "open" arbeidsomstandigheden spreekuur
of trainingen in ziekteverzuimbeheersing, wij regelen het graag voor u!

Efficiënt: eenvoudige, doelmatige procedures

Arbo Content hanteert eenvoudige, doelmatige procedures. Interactief via het
Internet, een email of één telefoontje is voldoende voor de complete afhandeling van een
ziek- of hersteld melding. Rapporten ontvangt u binnen drie dagen na het
onderzoek. Iedere week ontvangt u een overzicht van de resultaten en geplande acties.
Daarnaast kunt u via een portal op het Internet de stand van zaken op ieder willekeurig
moment zelf raadplegen. Arbo Content werkt met een fijnmazig netwerk van zelfstandige
artsen. Uw werknemers kunnen voor hun controlebezoeken steeds terecht bij een arts in
de buurt.

Eén loket: doorgeven ziek- en hersteld meldingen

Arbo Content geeft al uw meldingen door aan de door u aangegeven partijen, zodat u 1
loket heeft voor alles wat met ziekteverzuim te maken heeft, bijvoorbeeld aan uw
verzekeringsmaatschappij en UWV.

Met behulp van een risico-inventarisatie en -evaluatie kunt u de risico's voor de
veiligheid, gezondheid en welzijn van uw werknemers in kaart brengen. Op basis van dit
onderzoek kunt u eventuele verbanden tussen ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden
opsporen. Dit onderzoek wordt altijd op basis van een offerte uitgevoerd. U kunt
afhankelijk van het aantal medewerkers en de branche waarin u werkzaam bent zelf meer of
minder aan de uitvoering van de RI&E doen. Op zoek naar een goede RI&E? Neem dan
contact met ons op.
Wij pakken het direct op!

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO / PMO)

Een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek is bedoeld om gezondheidseffecten als
gevolg van werk te achterhalen en te voorkomen of te beperken. Het aanbieden van een
periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan uw medewerkers is niet alleen
verstandig, maar ook verplicht. Het onderzoek richt zich vooral op de specifieke
gezondheidsrisico's in uw bedrijf. Welke dat zijn, blijkt in de regel uit de
risico-inventarisatie en -evaluatie en eventueel uit het ziekteverzuim. Zo helpt een
risico-inventarisatie en -evaluatie de inhoud van een periodiek
arbeidsgezondheidskundig onderzoek te bepalen. Als uw werknemers bijvoorbeeld regelmatig
blootstaan aan geluidsoverlast, zal een gehoortest zeker deel uitmaken van het onderzoek.

Re-integratie 2e spoor

Externe re-integratie. Als werkgever kunt u te maken krijgen met een zieke werknemer die
niet meer aan het werk kan binnen uw eigen organisatie. Dan komt de re-integratie 2e spoor
in zicht: u gaat op zoek naar mogelijkheden voor uw werknemer om bij een andere
organisatie aan de slag te gaan.

Re-integratie zoals het hoort!

Wij nemen de zorg voor een 2e spoor traject van u over. Wij nemen u alle werk uit handen
zodat u er geen omkijken meer naar heeft. U profiteert van onze jarenlange kennis van de
arbeidsmarkt; Wij stemmen het traject nauwkeurig op de wensen en mogelijkheden van uw
werknemer af.
U krijgt een duidelijk verslag van de voortgang van het traject.

Individuele aanpak

Wij zijn landelijk opererend vanuit Groningen en staan bekend om onze
deskundige aanpak. U krijgt een vaste contactpersoon en wij begeleiden uw
werknemer. Onze re-integratiespecialist heeft alle aandacht voor u en uw
werknemer!

Voordelen

Met onze aanpak is uw werknemer niet langer uit het arbeidsproces dan nodig. Dat bespaart
u kosten. Vindt uw werknemer binnen twee jaar een andere werkgever? Dat scheelt u
behoorlijk in de loonkosten. U bent verzekerd van een re-integratietraject van hoge kwaliteit.
Daarmee voorkomt u een loonsanctie van het UWV. Afhankelijk van uw branche &
verzekeraar maakt u kans op subsidie voor een re-integratietraject 2e spoor.
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