
 
 
 
Verzuimland helpt organisaties met verzuimbegeleiding en re-integratie. Verwacht van ons geen 
standaard aanpak. Elke organisatie en elke medewerker is immers anders en verdient een eigen 
benadering. Wij herkennen de verschillende gedragsstijlen bij werknemers en leidinggevenden en 
mede daardoor zijn we in staat om snel en adequaat te interveniëren. 
 
Aandacht, open en eerlijke communicatie naar werknemer en werkgever en een positieve 
benadering zijn de uitgangspunten van onze dienstverlening. 
 
Van eigen regie tot volledig verzuimmanagement 
Met een Verzuimland Abonnement streeft u naar ontzorging op maat. Want hoewel u op basis van 
wet- en regelgeving als werkgever verantwoordelijk bent voor de re-integratie van uw werknemer, 
hoeft u deze specialistische kennis niet zelf in huis te hebben. Kiest u voor een Verzuimland 
Abonnement, dan pakken wij vanaf dag 1 de verzuimbegeleiding op zoals we dat afgestemd hebben. 
We handelen proactief, zijn creatief in denken en doen en werken oplossingsgericht. Afhankelijk van 
uw wensen kunt u kiezen voor het Verzuimland Basis-, Verzuimland Aanvullend-, of voor het 
Verzuimland Comfortpakket.  
 
Eigen Regiemodel 
Verzuimland ondersteunt bedrijven met het opzetten van een Eigen Regiemodel voor hun 
verzuimmanagement met als resultaat dat u zelf maximale invloed uitoefent op verzuim en op de 
processen rondom verzuimbegeleiding en preventie. Alleen waar extra kennis of aanvullende 
instrumenten nodig zijn, wordt Verzuimland ingeschakeld. 
 
Verzuimsysteem 
Voor welke vorm van dienstverlening u ook kiest, u kunt altijd gebruik maken van onze online 
verzuimapplicatie. Deze zorgt voor proactieve bewaking van wet- en regelgeving en dossiervorming 
en biedt uitgebreide stuur- en managementinformatie. 
 
Samenwerking met WGV Zorg en Welzijn    
Door de nauwe banden vanuit het verleden met WGV Zorg en Welzijn en met onze ervaring in de 
zorg zijn we tot interessante samenwerkingsafspraken gekomen waar u voordeel bij heeft. Dit 
betekent concreet dat u als lid van WGV Zorg en Welzijn 10% korting krijgt op onze dienstverlening. 
 
Voor arbeidsdeskundige onderzoeken werken wij nauw samen met Vitaal Verder , ook één van de 
samenwerkingspartners van WGV Zorg en Welzijn.  
 
Wij gaan graag met u in gesprek over mogelijkheden en maatwerkoplossingen die Verzuimland kan 
bieden zodat u meer grip krijgt op verzuim en preventie en u uw eigen verzuimbeleid verder vorm 
kunt geven. 

 

 

 

 

https://www.wgvzorgenwelzijn.nl/vitaalverder

