
 

 

 
Word jij onze nieuwe Casemanager Verzuim? 

In deze rol ben je in een klein team medeverantwoordelijk voor uiteenlopende taken op het gebied van verzuim 
en re-integratie met als uitgangspunt de inzetbaarheid van de werknemer. Jij helpt jouw klanten en hun werknemers 

om de dagelijkse uitdagingen rondom verzuim het hoofd te bieden en om te voorkomen dat werknemers onnodig 
(lang) ziek thuis zitten. 

 
Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

- contact met arbeidsongeschikte werknemers (ca. 85% telefonisch); 
- begeleiden en adviseren van werkgevers in het verzuimtraject van een arbeidsongeschikte werknemer; 

- overleg voeren met diverse partijen, zoals werkgevers, werknemers, taakgedelegeerden en bedrijfsartsen; 
- tijdig en optimaal inzetten van externe dienstverleners; 

- zorgen voor een compleet en overzichtelijk re-integratiedossier Wet verbetering Poortwachter (WvP); 
- bewaken en naleven van de WvP; 

- controleren van de loondoorbetaling bij ziekte; 
- bezwaar- en/of beroepsprocedures richting het UWV; 
- ondersteuning bij overige projecten (keuringen, planning, coaching, training). 

 
Wat kun je van ons verwachten? 

- marktconform salaris en doorgroeimogelijkheden door het volgen van van trainingen en cursussen; 
- jaarcontract voor 24 uur per week dat bij goed functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband, 

werktijden in overleg; 
- een prettige werksfeer in een klein collegiaal team waarbij veel ruimte is voor eigen inbreng; 

- kennis- en intervisiebijeenkomsten; 
- deels thuiswerken is een optie; 

- reiskostenvergoeding;  
- laptop, GSM en toebehoren. 

 
Wat vragen wij van jou? 

Je hebt een hbo werk- en denkniveau met relevante opleiding op gebied van verzuim (CROV).  
Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. 

Je bent op de hoogte van de actuele relevante wet- en regelgeving binnen de Arbodienstverlening (zoals Wet 
verbetering Poortwachter) 
Je hebt een duidelijke visie op het vak, maakt zaken bespreekbaar en weet gezamenlijk stappen voorwaarts te 

zetten. 
Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

Je bent pro-actief, empathisch en werkt nauwkeurig 
Je bent flexibel inzetbaar en werkt zowel vanuit de locatie IJmuiden als Wassenaar.  

 

Wie zijn wij 
VisieCare Arbo & HR is een kleinschalige Arbodienst die vorm geeft aan verzuimbegeleiding in nauw overleg met 

en volgens het verzuimprotocol van de opdrachtgever. 
Wij werken vanuit IJmuiden, Velsen-Zuid en Wassenaar en op locatie van de opdrachtgever.  

Onze opdrachtgevers zitten vooral in de Randstad en deels verspreid door het land in uiteenlopende branches 
zoals beveiliging, bevrachting, visserij, productie, sport, techniek en gezondheidszorg.  

 
Ben jij die enthousiaste klantgerichte casemanager die ons team komt versterken, stuur dan je CV en 

motivatiebrief naar secretariaat@visiecare.nl, ter attentie van Karin Huybens. 
Voor vragen over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 085-0476050. 
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