
 

Dienstverlening van Richting & Be Suitable             

 

Kenmerken arbodienstverlening Richting en Casemanagement Be Suitable N2.0 

Tarief per werknemer per jaar (2017) 
12 jaars WIA-

casemanagement  

12 jaars WIA&ZW 

casemanagement 

 € 125,- €135,- 

 

Algemene Arboverrichtingen (Uitgevoerd door: Arbodienst Richting) 

2-jaarsbegeleiding Ziekteverzuim/Arbo/Poortwachter ja ja 

Dienstverlening vanuit sport/gezondheidscentra ja ja 

Directe doorverwijzing richting fysiotherapie op dezelfde locatie ja ja 

Directe doorverwijzing richting psychosociale hulp op dezelfde locatie ja ja 

Directe doorverwijzing richting diëtist/voedingsadviseur op dezelfde locatie ja ja 

Sportadvies op dezelfde locatie ja ja 

Directe hulp bij letselschade en begeleidingsadvies ja ja 

Begeleiding WIA/WGA /ZW-Flex ja ja 

Intake binnen 48 uur ja ja 

Intake casemanager (uiterlijk dag 5) ja ja 

Telefonische verzuimbegeleiding casemanager ja ja 

Spreekuur (inclusief opstellen probleemanalyse en advies - uiterlijk week 6) ja ja 

Ondersteuning opstellen plan van aanpak ja ja 

Evaluatiegesprekken ja ja 

Spoedspreekuur op verzoek werkgever/werknemer ja ja 

Opstellen eerstejaarsevaluatie ja ja 

Actueel medisch oordeel door bedrijfsarts ja ja 

Telefonisch overleg UWV ja ja 

Doormelding 42ste week UWV ja ja 

Op verzoek werkgever: online spreekuur ja ja 
 

Extra’s    

Werkgeversdesk  ja ja 

Aansluiting gecertificeerde arbodienst ja ja 

Online verzuimregistratie ja ja 

Online registratie ziek- en herstelmelding ja ja 

Doorgifte beroepsziekten ja ja 

Signalering zwangerschap/vangnet ja ja 

Signalering loon-letselschade derden ja ja 

Opstellen functiemogelijkhedenlijst (FML) ja ja 

Intake psychosociale hulpverlening  ja ja 

Huisbezoeken (binnen kantoortijd en naar redelijkheid) nee nee 

Online spreekuur op verzoek werkgever ja ja 

Signalering frequent verzuim ja ja 

Termijnbewaking en casemonitoring ja ja 

Regelen doorverwijzing interventies ja ja 

Signalering financieringsmogelijkheden ja ja 

Centraal aanspreekpunt werkgever werknemer ja ja 

Arbeidsomstandighedenspreekuur ja ja 

Toegang tot meldpunt calamiteiten ja ja 

Ondersteuning bij WIA-aanvraag ja ja 

Inzet arbeidsdeskundige nee nee 

Verzuimstatistiek ja ja 

Dossieropbouw/-inzicht per medewerker ja ja 

Rapportages aan verzekeraar ja ja 

Wachtlijstsignalering ja ja 

Arbeidsdeskundige check ja ja 

Poortwachtersgarantie ja ja 
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WIA casemanagement (Uitgevoerd door Register casemanagementbureau Be Suitable) 

Risicoscan 42e week ja ja 

Controle ZW- beschikking ja ja 

Begeleiding WIA-aanvraag ja ja 

Vast aanspreekpunt & Werkgeversdesk ja ja 

Signaleren re-integratievergoedingen ja ja 

Controle WIA-beschikking ja ja 

Herbeoordeling WGA-gerechtigde ja ja 

Monitoring WGA-gerechtigde  ja ja 

Ondersteuning oprichting zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) ja ja 

Registratie van dossier in WGA-Triagevolgsysteem ja ja 

Uitvoering re-integratieplan WGA-gerechtigde ja ja 

 

ZW casemanagement (ZW uitkeringenadministratie uitgevoerd door SV Pay en ZW begeleiding door Richting) 

ZW-casemanager nee ja 

Vaststellen recht, hoogte & duur ZW uitkering nee ja 

Begeleiding ZW gerechtigde ex-werknemer nee ja 

ZW uitkeringenadministratie nee ja 

Dossieropbouw ZW-gerechtigde nee ja 

 


