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Rivad , uw partner in verzuimaanpak 
Als werkgever doet u zoveel mogelijk om uw medewerkers gemotiveerd en gezond te houden.  
Bij verzuim van uw medewerkers heeft u echter deskundige ondersteuning nodig. 
Afhankelijk van oorzaak en klachten beoordelen wij zo snel mogelijk welke acties nodig zijn om 
uw zieke medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen, in de eigen (tijdelijke 
aangepaste) functie of in tijdelijke andere werkzaamheden in uw bedrijf. Ziek is namelijk vaak iets 
anders dan arbeidsongeschikt zijn. 
 
De wet- en regelgeving en strengere eisen die het UWV stelt aan het verzuimdossier dwingt een 
ieder de arbeidsmogelijkheden van een werknemer vanaf de eerste ziektedag zo optimaal mogelijk 
te benutten en de juiste stappen te nemen in de re-integratie. Hierbij is de werknemer ook zelf 
verantwoordelijk om zijn herstel te bevorderen, of verzuim te voorkomen dan wel te bekorten.  
 
De specialisten van Rivad weten hoe zij moeten omgaan met ziekteverzuim. Door onze kennis, 
ervaring en oplossingsgerichte manier van werken zorgen wij ervoor dat uw verzuimkosten zo 
laag mogelijk zijn.  
 
RIVAD werkt volgens het "eigen regie model" en activeert ook de werknemer te werken aan het 
herstel. Wat kan de werknemer zelf doen om zijn herstel te bevorderen, verzuim te voorkomen 
dan wel te bekorten, welke re-integratiemogelijkheden zijn er en wat kan de werkgever doen om 
de werknemer hierbij te ondersteunen? Wij de-medicaliseren en zetten de bedrijfsarts in wanneer 
dat nodig is, maar ook niet vaker. Uitgangspunt is het benutten van de arbeidsmogelijkheden, 
want ziek zijn of je ziek voelen is iets anders dan arbeidsongeschikt zijn.   
Wij hebben een landelijk dekkend netwerk van zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen die 
oplossingsgericht en deskundig adviseren.  
 
Rivad zorgt er voor dat u geen zorgen meer heeft over (complexe) verzuimdossiers. Wij kennen 
uw bedrijf en uw medewerkers en hebben geen 9 tot 5 mentaliteit. Wij zorgen ervoor dat de acties 
die in gang moeten worden gezet ook daadwerkelijk en zo snel mogelijk gebeuren, zodat uw 
verzuimkosten zo laag mogelijk zijn.  

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 vrijwel onbeperkte rapportagemogelijkheden 


