PERSBERICHT
Verzuim Expertise Bureau introduceert De Verzuimtelefoon.
Het Verzuim Expertise Bureau (VEB) is een initiatief van een ervaren groep verzuimexperts: drie
geregistreerde bedrijfsartsen, een gecertificeerd arbeidsdeskundige en een bedrijfsverpleegkundige.
Een multidisciplinair team, dat de krachten heeft gebundeld en daardoor in staat is om elke vorm van
verzuimbegeleiding te leveren. VEB levert maatwerk voor preventie, verzuimmanagement en reintegratie en heeft een eigen verzuimsysteem voor ziekmeldingen. Daarbij biedt de organisatie de
noodzakelijke Poortwachtersgarantie en heeft toestemming van verzekeraars om verzuimbegeleiding
uit te voeren.
Het Verzuim Expertise Bureau is gevestigd te Nijmegen en heeft als werkterrein de provincies
Gelderland, Utrecht en Brabant en de regio Noord-Limburg. VEB werkt bij voorkeur op locatie bij de
klant om korte lijnen tussen alle betrokkenen te waarborgen. Indien nodig, is VEB ook buiten
kantooruren beschikbaar. VEB staat garant voor een snelle en effectieve ondersteuning van werkgever
en werknemer bij preventie, verzuimmanagement en re-integratie. VEB biedt onafhankelijk advies via
heldere terugkoppelingen aan de opdrachtgever, binnen 24 uur telefonisch en/of per mail.
Doordat bedrijven steeds vaker gebruik maken van de diensten van verschillende arbodiensten, ontstaat
de behoefte aan onafhankelijk advies vooraf. Om haar dienstverlening nog laagdrempeliger en
completer te maken introduceert VEB daarom nu De Verzuimtelefoon. Daarmee wil het bureau
werkgevers en werknemers in de gelegenheid stellen om vragen te stellen over verzuimsituaties en over
de begeleidingsprocedures. VEB wil zo bijdragen aan het verhelderen van die situaties, zodat een
duidelijke probleemstelling kan worden geformuleerd vóórdat de arbodienst wordt ingeschakeld.
Daarmee kunnen tijd en kosten worden bespaard. Door te bellen met 0900-medisch(0900-6334724) kan
de werkgever of werknemer antwoord krijgen op vragen over bijvoorbeeld herhaald verzuim, verzuim
als gevolg van een arbeidsconflict, chronische ziekten en re-integratie. Betaling van het telefonisch
advies vindt plaats per tik, tegen een tarief van € 0,80 p.m.
De Verzuimtelefoon is, met ingang van 1 maart tijdens kantooruren bereikbaar.
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