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Het spoor Bijster?

Claudia Moonen, arbeidsdeskundige
Risseweg 8
6004 RM Weert
Tel.: 0495-535 236
www.risse.nl
Risse Groep

Uiteraard informeren wij u graag over de
mogelijkheden van Spoor-vooruit.

Spoor-vooruit
Uw medewerkers zijn uw grootste kracht en u rekent
altijd op hun inzetbaarheid. Maar wat als uw
personeel wegens ziekte uitvalt?
Dat kost u minimaal €175 per dag. Wordt het
daarom niet eens tijd voor actie?

Spoor-vooruit kan u helpen. Wij bieden u een vernieuwende aanpak in de vorm van een multidisciplinair onderzoek op maat van een fysiotherapeut, psycholoog,
bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. U krijgt een onafhankelijke scan van de fysieke én mentale belastbaarheid van uw medewerker, samengevat in één medisch
arbeidsdeskundig rapport. We testen hierbij objectief
wat uw medewerker wél kan.
Spoor-vooruit kan vroegtijdig worden ingezet (vanaf de
eerste signalen van verzuim).
U en uw medewerker krijgen zo snel een realistisch
beeld van de huidige belastbaarheid en de
verbetermogelijkheden hierin. Dit is een win-win
situatie voor beide partijen en levert daarnaast een
enorme kostenbesparing op. Bovendien voorkomt u
hiermee boetes in het kader van de Wet Verbetering
Poortwachter en gevolgschade van de WIA-instroom.

Wanneer in te zetten?
• Bij verzuim
• Preventief
• Als second opinion
• Wanneer maatwerk nodig is

De voordelen op een rijtje
Spoor-vooruit biedt u een richtinggevend advies
in de vorm van een medisch arbeidsdeskundig
onderzoek met de volgende voordelen:

•
Voor wie?
• Werkgevers met verzuimende medewerkers
• Werkgevers die preventief de belastbaarheid van een
medewerker willen onderzoeken
• Gemeenten die de belastbaarheid van
bijstandsgerechtigden in kaart willen brengen
• Arbodiensten of aanbieders van verzuimbegeleiding
• SW-bedrijven of brancheorganisaties

•
•
•
•
•

Ketenaanpak: overdracht tussen de betrokken
deskundigen in plaats van losse schakels
Één loket: alle onderzoeken vinden plaats op
twee dagdelen
Één geïntegreerd en compleet dossier
(richting UWV) waardoor er snel kan worden
geschakeld
Snel duidelijkheid en snelle kostenbesparing
Inzetbaarheid als second opinion
Aanpak op maat

