A&P Arbo
van A tot Z Betrokken

VERZUIMBEGELEIDING • INTERVENTIES • REÏNTEGRATIE

A&P ARBO
Samen creëren van mogelijkheden
A&P Arbo BV is onafhankelijk en landelijk actief op
het gebied van verzuimbegeleiding, gezondheidsmanagement en Arbo gerelateerde diensten. Het
onderscheidend vermogen van A&P Arbo ligt vooral
in de praktische vertaling van Arbo- en verzuimvraagstukken naar pasklare organisatie oplossingen.
Wij zijn geen conventionele Arbo-dienst integendeel, wij werken niet vanuit een medisch liniaal, maar
juist vanuit een niet medische invalshoek waardoor
het verzuim in een breder perspectief komt te staan.
Bij ons ligt de focus op bieden van ondersteuning
aan werknemer en leidinggevende.
U wenst:
• Structureel lager Verzuim
• Snelle interventie binnen 48 uur
• Eén vast aanspreekpunt
• Schadelastbeperking minder WIA instroom
Onze aanpak is uniek en biedt de werkgever alles om
het verzuim en de kosten als gevolg van het verzuim
tot een minimum terug te dringen. Wij zijn van mening dat bij iedere organisatie een ander behoeftepatroon en kostenstructuur van toepassing is.
Wij bieden:
• Eén vast aanspreekpunt; de (register)
Casemanager
• Volledige verzuimbegeleiding al vanaf € 79,00
per medewerker.
• Instaptarief op verrichtingen vanaf € 10,00 per
medewerker.
• Half jaarlijks mogelijkheid van pakket te
switchen (upgraden/downgraden)
• Een webbases verzuiminformatiesysteem
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Laat u overtuigen, bel: 0162-314561 of mail:
info@aenparbo.nl, wij maken dan direct met u een
afspraak!
Tot ziens!
A.T.H. Lambregts
Directeur

Verzuimbegeleiding
Het A&P Arbo register van A tot Z.
A: Aandacht is wat klant en medewerker krijgt
B: Betrokken – Bundelen van krachten
C: Creëren van mogelijkheden
D: Daadkracht en Deskundigheid; bedrijfsartsenCasemanagers-Arbeidsdeskundigen etc
E: Eén aanspreekpunt voor klant en werknemers
F: Flexibiliteit in oplossingen en kosten
G: Gezondheidsmanagement
H: Heldere communicatie
I: Integer
J: Jammer, u werkt nog niet met ons?
K: Klantgericht – Kansrijk
L: Landelijk opererend
M: Maatwerk
N: No-nonsens
O: Openheid in communicatie
P: Professioneel – Persoonlijk – PMO – Preventief –
Personeel en Productiviteit
Q: Qualiteit, getoetst door DNV
R: Reintegratie in passend werk
S: Samenwerking – Snelheid
T: Timing – Traceerbaar middels het webbased
verzuimsysteem
U: U en Uw medewerker staan centraal
V: Vitamine A leveren; Aandacht voor klant en
medewerker
W: Wij staan voor u klaar – Waarmaken
X: X-tra diensten zoals PMO-Keuringen-fysieke en
psychische interventies
Y: Yes we can!
Z: Zo doen wij dat.

Interventie / Preventie

Interview Unicef
´Het werkt gewoon´
Interview met Anneke Mosman, HRM Manager Unicef,
over de samenwerking met A&P Arbo
Anneke Mosman, HRM Manager bij UNICEF, werkt
sinds 2008 samen met A&P Arbo. Met de aanpak
van A&P Arbo is UNICEF erin geslaagd om een hoog
ziekteverzuimpercentage sterk te laten dalen.

PMO / PAGO / health check / keuringen
A&P Arbo verricht keuringen in het kader van de
Arbo-wetgeving en beroepen, bijvoorbeeld grootrijbewijskeuring – aanstellingskeuringen.
In veel gevallen dient de werkgever verplicht een
PMO aan haar werknemers aan te bieden, bijvoorbeeld in het kader van een VCA certificering. Vele
werkgevers bieden de werknemers een (jaarlijkse)
health check als secundaire arbeidsvoorwaarden. De
health check kan relatief eenvoudig gecombineerd
worden met een PMO. Gelet op het feit dat beide
onderzoeken elkaar deels overlappen. U slaat twee
vliegen in één klap en het bespaart kosten. Denk aan
ECG , bloed- en urine onderzoeken – spirometrie –
audiometrie etc. De onderzoeken worden verricht
door ervaren bedrijfsartsen en assistenten en zijn op
relatief korte termijn in te plannen.
Risico Inventarisatie & Evaluatie
Voor het opstellen en/of toetsen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie kan onze arbeidshygiënist /
veiligheidskundige u ondersteunen. Of het nu gaat
om het gehele traject of enkel en alleen de toetsing,
ook hiervoor kunt u bij A&P Arbo terecht.
Psychische en Fysieke interventies
Multidisciplinaire interventies, wachttijdbemiddeling
en revalidatie programma’s voeren we uit binnen
onze organisatie of partner netwerk. In overleg met
onze artsen kunnen wij direct verwijzen naar een
behandeltraject, een medische expertise of een interventieprogramma rekening houdend met de terugkeer naar het werk.

“Ons ziekteverzuimpercentage was hoog: 5,38%
(2007). Uiteraard wilden we dat percentage omlaag
brengen om daarmee onze kosten te reduceren.
De traditionele aanpak van de verzuimbegeleiding
had onvoldoende effect. Samen met A&P Arbo hebben we daarom een nieuwe aanpak ontwikkeld.
Uitgangspunt van deze aanpak is dat de leidinggevende contact onderhoudt met de zieke medewerker (en niet de arbodienst). Dus geen telefoontje
van de arbodienst naar de medewerker op de dag
van zijn ziekmelding, wel na twee dagen naar de
leidinggevende om te vragen hoe het ermee is en
of men advies en ondersteuning kan gebruiken. De
begeleiding van A&P Arbo richt zich op de ondersteuning van leidinggevenden in het omgaan met
zieke medewerkers. Bovendien kunnen we op elk moment A&P Arbo bellen voor overleg; de lijnen zijn kort.
We zoeken samen naar een oplossing: A&P Arbo, de
leidinggevende en de medewerker. Daarbij gaan we
uit van wat iemand nog kan, in plaats van te kijken
naar de onmogelijkheden. Voor medewerkers die
langer of frequent ziek zijn, houdt A&P Arbo eens per
zes weken spreekuur op ons kantoor.
Met deze resultaatgerichte aanpak hebben we ons
ziekteverzuimpercentage snel zien dalen naar 3,28%.
Tegen mijn vakgenoten kan ik alleen maar zeggen:
het werkt gewoon!”

Reïntegratie en organisatie

Passend werk
A&P Arbo BV richt zich op terugkeer eigen werk of
ander passend werk bij eigen werkgever (1e spoor).
Indien blijkt dat dit niet meer mogelijk is dan is het
opstarten van een reïntegratietraject bij een andere werkgever verplicht (2e spoor). Hierbij kan de
zusterorganisatie A&P Partners u en uw medewerkers van dienst zijn.
A&P Partners is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk, de loopbaancoaches zijn Noloc geregistreerd.
Ik verwijs u hiervoor naar www.aenppartners.nl of bel
naar mevr. P. Aarts; 0162-314561.

Organisatie
A&P Arbo BV staat klaar voor MKB en de grootbedrijven. A&P Arbo helpt de organisatie om een juiste
balans te vinden tussen de dienstverlening en de
kostenstructuur. Wij zijn ontstaan door onvrede van
ervaren P&O managers over de verzuimbegeleiding
van de bestaande Arbodiensten.
Niet de bedrijfsarts maar de “register”Casemanager
voorziet u van alle informatie tijdens het verzuimproces en regisseert het proces resultaat gericht.
Onze dienstverlening reikt verder dan u verwacht,
communicatie en flexibiliteit zijn twee sterke pijlers
van onze dienstverlening.
A&P Arbo BV maakt deel uit van de A&P Groep. De
A&P Groep staat voor Arbeid & Personeel en is een
partner voor de gezondheid en inzetbaarheid van
uw werknemers om de productiviteit binnen uw
organisatie te bevorderen.
Naast A&P Arbo BV en BBMV Arbo BV bestaat de A&P
Groep uit A&P Partners welke reïntegratie 2e spoor,
loopbaan begeleiding en trainingen verzorgt.

Postadres:
A&P Arbo BV
Postbus 89
5100 AB Dongen
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