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Ziekteverzuim is een normaal verschijnsel in het arbeidsproces. Maar zonder gedegen verzuim beleid kan verzuim uit-

groeien tot een hardnekkig en kostbaar probleem. ASK Arboservices helpt u het verzuim in uw bedrijf terug te dringen 

en de regie in eigen hand te nemen. Zonder daarbij de werknemers over het hoofd te zien.

Proactief verzuimbeleid
Langdurig verzuim heeft vaak een oorzaak in de werkomstandigheden. Door knelpunten in een vroeg stadium te 

 signaleren en aan te pakken, voorkomt u dat verzuim een probleem wordt binnen uw bedrijf. Werknemers actief 

 betrekken bij het verzuimbeleid is daarbij essentieel. Samen werken aan een gezonde organisatie, dat is onze filosofie.

Deskundige begeleiding bij ziekte
Ondanks een op preventie gericht beleid, kunnen werknemers ziek worden. Ook dan kunt u op ons rekenen. Uw 

werknemers worden door ons vanaf dag 1 deskundig begeleid tot zij volledig hersteld zijn. Demedicaliseren en 

 oplossingsgerichtheid zijn het uitgangspunt, maar als het nodig is verwijzen we snel door naar de curatieve sector.

Kostenbesparing door maatwerk
Bij veel arbodiensten kunt u alleen complete dienstenpakketten afnemen, waarvan u de helft niet nodig heeft. Bij ASK 

vinden we ziekteverzuim in de eerste plaats een zaak tussen de werkgever en de werknemer. Wij ondersteunen u 

 alleen waar dat nodig is. Zo kunt u veel kosten besparen.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Spreekt onze filosofie u aan? Maak dan vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvend gesprek! 

Bel met het team van ASK op telefoonnummer 030 – 8780271. 

U wilt het ziekteverzuim in uw bedrijf terugdringen?

De resultaten van ASK

3 Forse afname van verzuim en instroom in de WIA

3 Snelle re-integratie van werknemers in het arbeidsproces

3 Aanzienlijke kostenbesparing door maatwerk
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