
Werkgevers, werknemers, belangenverenigingen en de politiek 
zijn het er al langere tijd over eens: arbeidsgerelateerde zorg 
moet anders.  

De huidige Wet Verbetering Poortwachter leidt niet tot 
verbetering van de arbeidsparticipatie en dat terwijl de 
werkgever steeds meer verantwoordelijkheden en risico’s draagt.  

Op dit moment kost ziekteverzuim het Nederlandse bedrijfsleven 
al miljarden per jaar en dat zal de komende jaren alleen maar 
toenemen.  

Richting: de snelste weg van ziek naar 
werk
Richting is meer dan een arbodienst. Naast het beoordelen en 
begeleiden van ziekteverzuim voegt Richting er een 3e 
component aan toe: behandelen.  

Zo is Richting in staat om de duur van het ziekteverzuim met 
gemiddeld 20% te verkorten ten opzichte van reguliere 
arbodienstverlening.  

Het resultaat: sneller herstel van een medewerker en significant 
lagere verzuimkosten voor de werkgever. Richting dient hiermee 
ieders belang! 

Mensen: het belangrijkste 
kapitaal van iedere organisatie - 
dat moet je koesteren

De snelste weg van ziek naar werk 
In 3 stappen naar een duurzame daling van uw ziekteverzuim

Vanaf 1 januari 2014 loopt de 
werkgever een verhoogd risico!

Een oplossing voor álle 
belanghebbenden

Blijft het bij constateren? Of 
moet je verder gaan?
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1. Totale regie vanaf dag 1 
Bij een ziekmelding inventariseert een casemanager meteen of er 
aanleiding is om actie te ondernemen en zo ja, welke actie. Tot 
het moment van herstel voert de register-casemanager de regie, 

2. De juiste zorg op het juiste 
moment 
Ieder mens en iedere ziekmelding is anders. Daarom geen 
standaard proces, maar maatwerk vanaf dag 1.  

Het toevoegen van de component ‘behandelen’ speelt een 
kritische rol in het verkorten van de duur van het ziekteverzuim. 

Het behandelen doet Richting niet zelf, maar werkt daarvoor 
samen met een landelijk netwerk van professionals, waaronder 
psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, etc.  

In de meeste gevallen zijn deze disciplines op de locatie van 
Richting georganiseerd. Uiteraard voert Richting de regie.  

3. Werken vanuit sportcentra 
Richting verleent haar dienstverlening vanuit inspirerende 
sportlocaties waar iedereen bezig is met gezondheid.  

Dat het écht iets met je doet merk je als je een van de locaties 
binnen stapt. Van jong tot oud is iedereen bezig met gezondheid. 
Alleen dát heeft al een positief effect. Thuisblijven is van vroeger, 
in beweging komen is veel gezonder en effectiever, ook als je ziek 
bent. 

De volgende stap 
Benieuwd hoe Richting uw risico’s en verzuimkosten kan helpen 
verlagen? Neem contact met ons op of kijk op www.richting.nl

Regie voeren is de sleutel naar 
succes. Één partij die het totale 
proces overziet 

Werken vanuit een positieve of 
negatieve context? Het lijkt 
logisch, maar gebeurt te weinig

Zorg is maatwerk. Elke keer 
weer. Alleen dan is een korte 
herstelperiode realistisch

Richting B.V. I 076-5230103 I info@richting.nl I www.richting.nl


