Langdurig verzuim managen?

De ondernemende
Verzuimmanager van
MBM/Concerned

NIEUW!

De werkgever die ondernemend is ingesteld en van daadkracht houdt,
moet even slikken als hij met langdurig verzuim te maken krijgt. Tuurlijk:
meeleven met de zieke medewerker overheerst. Maar zodra allerlei partijen
met vragen komen, rapporten verwachten, onderzoeken verrichten en facturen
sturen (want betalen zál je) dan krijgt verzuimmanagement een ingewikkeld
kantje. Werkgevers die meer te doen hebben, besteden dat uit aan de
combinatie MBM/Concerned. Ideaal: een ondernemende verzuimmanager.
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Mooie optelsom

Eisen rapportages. Checken formulieren. Blijkt
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Idee van MBM en Concerned

de beloften van MBM (‘Onderneemt mee’) en die
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adviseurs van MBM (met onder andere HR als
specialisme) zitten al dagelijks aan tafel bij
ondernemers. Samenwerkingspartner Concerned
is gespecialiseerd in onder meer re-integratie
en loopbaanadvies. En samen bedachten ze een
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Uitbesteden aan de Verzuimmanager
MBM en Concerned bieden werkgevers nu een
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nieuwe dienst: de externe Verzuimmanager.
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De Verzuimmanager is niet één persoon, maar
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een klein team met specialisten van zowel
MBM als Concerned. Ondernemende adviseurs
die gewend zijn om vanuit de praktijk van het

Meer weten over de
Verzuimmanager?
Concreet verzuimgeval
bij de hand?
Neem contact op met Christa Verhorst
(Concerned, 0341 429 436) of Arjen
Houtman (MBM, 0341 431 360).

Arjen Houtman

Christa Verhorst

