DIENSTEN
VERZUIM
Onze casemanagers kunnen uw medewerker
vanaf dag één van de ziekmelding begeleiden.
Een medewerker herstelt sneller met de
professionele
begeleiding
van
een
casemanager.
Daarnaast begeleidt de casemanager u vanaf
het begin in het proces rondom Wet
Verbetering Poortwachter, dit ter voorkoming
van een loonsanctie van het UWV en
onnodige extra premies van uw WGA
verzekering.

ARBEIDSDESKUNDIGE DIENSTEN
Ook als uw medewerker begeleid wordt door
een bedrijfsarts, is het belangrijk u tijdig te
laten adviseren door een arbeidsdeskundige.
Wij adviseren u wanneer het zinvol is om dit
in te zetten. Wij schakelen desgewenst één
van onze gekwalificeerde arbeidsdeskundigen
in.
Als hervatting in eigen werk al snel onmogelijk
blijkt, kan namelijk meteen een traject naar
een andere baan ingezet worden, waardoor u
onnodige loonkosten en bespaart.

RE-INTEGRATIE (tweede spoor)
Door ons grote aanbod van (zelfstandige)
specialisten, hebben we altijd een mobiliteitscoach die past bij u en uw medewerker.
Immers, ieder persoon heeft een andere vorm
van begeleiding nodig om tot de beste
resultaten te komen, met als doel een andere
baan. Wij sluiten vraag en aanbod op elkaar
aan en door de samenwerkingsafspraken, kan
dit tegen een zeer concurrerend tarief!

DE adviseur in arbeidsmobiliteit

DE specialist in arbeidsmobiliteit
ADVIESDESK 085 864 0200

Subsidies
Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van de
mogelijke subsidies rondom uw personeelsbeleid,
graag informeren wij u hierover. Desgewenst nemen
wij de administratie handelingen van u over.

Transitievergoeding
Bij een dienstverband van minimaal 2 jaar (ook
tijdelijke contracten) betaalt de werkgever een
transitievergoeding. Laat u tijdig informeren over de
regels en mogelijkheden.

Participatiewet
Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen
met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen.
Enerzijds een verplichting voor de werk- gever, maar
het biedt ook juist mogelijkheden. U geeft invulling
aan uw MVO beleid, maar bespaart ook loonkosten
door de mogelijke subsidies, wij regelen deze graag
voor u.

VERZUIM
ARBEIDSDESKUNDIGE DIENSTEN
RE-INTEGRATIE
WERKGEVERSARRANGEMENTEN

Waarom Centraal Bureau Mobiliteit
ADVIESDESK WERKGEVERS
085 8640200
Voor als u het even niet meer weet…
vragen over Poortwachter, tweede spoor, loonsanctie,
wet en regelgeving m.b.t. arbeidsvraagstukken

Als u uw medewerker moet
begeleiden naar een andere baan..

Een voorbeeld:
Uw medewerker mag niet meer zwaar tillen maar
heeft wel belangstelling om buschauffeur te worden.
In samenwerking met Arriva hebben we een
arrangement waarbij uw medewerker wordt
omgeschoold tot buschauffeur en vervolgens een
jaarcontract krijgt aangeboden.

Wij hebben alle expertise in huis om u als
werkgever bij te staan in al uw vraagstukken over
arbeidsmobiliteit. Wij adviseren u graag vrijblijvend
en als u dat wenst, staan wij vervolgens klaar met
de oplossing die bij uw organisatie past!

PRAKTISCH en BETAALBAAR
Onze oplossingen zijn praktisch. Wij kijken wat er
voor u nodig is en bieden precies dat! U betaalt dus
niet voor overhead of standaard producten, want
dat hebben wij niet!!

WERKGEVERSARRANGEMENTEN

Met diverse grote werkgevers, maar ook MKB
werkgevers, hebben wij overeenkomsten gesloten
om medewerkers te mogen plaatsen op
stageplaatsen, subsidiebanen en leer/werk banen. Bij
leer/werk banen wordt uw medewerker bij de
nieuwe werkgever opgeleid in de nieuwe passende
functie, waarna de medewerker in dienst treed bij de
nieuwe werkgever!

EXPERTISE en KWALITEIT

PASSEND MAATWERK

Naast advies ook ondersteuning
Om invulling te kunnen geven aan de noodzakelijke
begeleiding van uw zieke medewerker heeft Centraal
Bureau Mobiliteit samenwerkingsafspraken gemaakt
met partijen in uw regio voor de eventueel benodigde
dienstverlening. U kunt dan onder andere denken aan
een arbeidsdeskundig onderzoek, een tweede spoor
traject, of bijvoorbeeld een loopbaancoach.
Naar aanleiding van uw vraag, coördineren wij de
dienstverlening er om heen. Hierdoor heeft u één
aanspreekpunt, u wordt ontzorgd op het gehele
ziektetraject.

Onze specialisten zitten ook bij u in de buurt.
Doordat wij werken met een groot netwerk van
zelfstandigen, zijn de kosten van de dienstverlening
veel lager dan bij landelijke of regionale bureaus en
is het mogelijk om de juiste specialist voor U in te
schakelen.
Kortom: wij leveren voor U maatwerk, met de
juiste specialist zonder overbodige kosten!

Contactinformatie

085-8640200
info@centraalbureaumobiliteit.nl
www.centraalbureaumobiliteit.nl

