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Rivad , uw partner in arbodienstverlening  
Rivad is een landelijk werkende arbodienst met een proactieve, deskundige en concrete aanpak. De 
specialisten van Rivad zorgen er voor dat uw bedrijf gezond is, uw verzuim zo laag mogelijk en uw 
medewerkers gemotiveerd zijn.  
Onze lijnen zijn kort en wij ondersteunen u met onze specialistische diensten in arbeidszaken.  
Rivad is uw partner in arbodienstverlening en overige arbeidszaken. Onze specialisten kennen uw bedrijf en 
uw medewerkers en weten wat er speelt. We hebben geen 9 tot 5 mentaliteit waardoor u ons zo nodig ook 
buiten werktijd om advies kunt vragen. 
 
Wij adviseren over en ondersteunen bij o.a. 

• Het opstellen, evalueren en bijstellen van uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
• Het begeleiden van zieke medewerkers, met als doel deze zo spoedig mogelijk in te zetten op de 

arbeidsmogelijkheden. 
• Periodiek Medische Onderzoeken (PMO) 
• Het waar nodig laten verrichten van aanstellingskeuringen 

 
De specialisten van Rivad beoordelen welke acties, interventies en/of stappen noodzakelijk zijn. Rivad de-
medicaliseert en zet de bedrijfsarts en de specialisten alleen in wanneer nodig. Uitgangspunt is het benutten 
van de arbeidsmogelijkheden van uw medewerkers, verlaging van uw verzuimkosten en kosten voor 
arbodienstverlening.  
 
Rivad werkt samen met een aantal assurantieadviseurs en intermediairs, die u desgewenst een 
concurrerend aanbod met scherpe premies en uitstekende voorwaarden kunnen offreren.  

Uw voordelen: 
• Proactieve en hoge mate van deskundigheid  
• Inzetten medewerker op zijn/haar arbeidsmogelijkheden 
• Interventies op het juiste moment 
• Landelijk dekkend netwerk van bedrijfsartsen 
• Snelle terugkoppelingen en zeer goede bereikbaarheid 
• Schadelastbeperking 
• Web based verzuimsysteem met onbeperkte rapportagemogelijkheden 

 

Rivad zorgt er voor dat u geen zorgen meer heeft. Rivad ontzorgt, geeft u de juiste en deskundige 
adviezen en zorgt dat de acties die in gang moeten worden gezet ook daadwerkelijk en zo snel mogelijk 
gebeuren. Uw contactpersoon bij Rivad is direct bereikbaar en neemt altijd binnen 24 uur persoonlijk en/of 
telefonisch contact met u op wanneer u dat wenst.  

 


