
Het Verzuimloket Bouwend Nederland 
U kunt via dit loket, specifiek bedoeld voor bouw- en 
infrabedrijven, arbodienstverlening en re-integratiedienst-
verlening afnemen. De specialisten van ArboDuo voeren 
dit loket voor u uit. 

Wet verbetering poortwachter
De dienstverlening van het Verzuimloket Bouwend 
Nederland van ArboDuo voldoet aan de Wet verbetering 
poortwachter. Volgens deze wet hebben zowel u als uw 
werknemers een actieve rol bij de re-integratie. 

Zo dient u acties te ondernemen om zieke werknemers 
weer snel en duurzaam aan het werk te helpen. Daarnaast 
moet u zich richten op de vraag in hoeverre een zieke 
werknemer nog wel kan werken. Een werknemer is op zijn 
beurt verplicht om actief mee te werken aan zijn re-
integratie, bijvoorbeeld door het accepteren van tijdelijk 
ander werk.

Ziekmelding
Sluit u zich aan bij het Verzuimloket Bouwend Nederland 
van ArboDuo?
Dan geeft u online een ziekmelding aan ons door via 
Meldverzuim, uiterlijk op de tweede dag nadat een 
werknemer zich ziek heeft gemeld. Wij zorgen er 
vervolgens voor dat de ziekmelding bij ArboDuo terecht 
komt en dat u een vergoeding ontvangt, als dat van 
toepassing is. 

Re-integratiedienstverlening
Nationale-Nederlanden ondersteunt u met het 
Verzuimloket Bouwend Nederland van ArboDuo ook bij 
(dreigend) langdurig verzuim van uw werknemer. De 
casemanagers van ArboDuo kunnen voor elke situatie 
effectieve interventies voorstellen. Specialisten met 
specifieke expertise op het gebied van re-integratie voeren 
deze interventies uit. Natuurlijk gebeurt dit allemaal in 
overleg met u en houdt de casemanager van ArboDuo de 
voortgang van de re-integratie scherp in de gaten.

Heeft u de module Ziekteverzuim en adviseert ArboDuo 
het re-integratietraject met een interventie te versnellen? 
Dan vergoeden wij maximaal 80% van deze kosten. Als u 
ook de module WGA Eigenrisicodragen heeft, dan is het 
mogelijk dat wij deze kosten volledig vergoeden.

Verzuimloket Bouwend Nederland
• Een volledig pakket van arbodienstverlening
• Volledige ondersteuning bij langdurig verzuim, zodat uw 

klant aan de Wet verbetering poortwachter voldoet
• Begeleiding door specialisten die de bouw kennen
• Eén aanspreekpunt voor alle vragen rond 

verzuimbegeleiding en re-integratiedienstverlening
• Online doorgeven van ziek- en betermeldingen via 

Meldverzuim
• Interventiebudget tot € 5.000,- (tot 80% vergoeding per 

interventie) 
• Laag arbotarief in verband met vergoeding 

casemanagementkosten door Nationale-Nederlanden
• Bijdrage door Nationale-Nederlanden aan een 

preventieve bedrijfsinterventie bij een ‘Dia’-gesprek of 
een PAGO

De werkgever kan een aanvraag indienen bij het 
bouwloket van ArboDuo.
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Het Verzuimloket Bouwend Nederland gaat uit van een tarief per werknemer per jaar waarin de meest voorkomende 
activiteiten zijn opgenomen. Voor sommige aanvullende diensten stuurt ArboDuo een factuur.
Als een werknemer zonder tijdige afmelding of reden niet op een spreekuur van de bedrijfsarts of arboverpleegkundige 
verschijnt, worden de kosten in rekening gebracht.

In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de re-integratieactiviteiten die wel of niet in het loket zijn 
opgenomen.

Activiteitenoverzicht Verzuimloket  
Bouwend Nederland 2020

Type dienstverlening Volledig abonnement 2020
€ 85,- (excl. btw) per 
werknemer per jaar

Aansluiting en preventie
Verzuimloket 
Bouwend Nederland

Open arbeidsomstandighedenspreekuur op verzoek van werknemer V

Goed geregeld check: in een beperkt aantal vragen direct inzicht in de status van uw 
arbeidsomstandighedenbeleid (www.goedgeregeldcheck.nl)

V

Registratie ziek- en herstelmeldingen V

Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden (indien bekend en na 
toestemming werknemer)

V

Vandaag: 24 uur per dag verzuim(acties) volgen en beschikking over verzuiminformatie via 
internet

V

Signalering van samengesteld verzuim, vangnet en zwangerschap (indien bekend en na 
toestemming werknemer)

V

Doorgeven verplichte 42e weeks-melding aan UWV V

Indienen van een officiële klacht via de ArboNed-klachtenprocedure www.arboned.nl* V

Doorgeven beroepsziekten (anoniem) aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten V

Periodieke nieuwsbrief V

Gegevensuitwisseling met Nationale-Nederlanden V

Bedrijfs- en werkplekbezoek door de bedrijfsarts (in overleg met werkgever)
Dit kunt u ook direct via Volandis regelen (is onderdeel van het cao-pakket preventiezorg)

+

Overleg en advisering bedrijfsarts, procesregisseur of andere professional van ArboNed 
met directie, personeelsvertegenwoordiging en preventiemedewerker inzake (preventief) 
arbo- en verzuimbeleid op organisatieniveau (in overleg met werkgever)

+

Procesregie (door procesregisseur)

Aanspreekpunt en vraagbaak voor alle betrokkenen bij het Verzuimloket Bouwend 
Nederland

V

Initiëren en uitvoeren 1e actie vanuit ArboDuo V

Signalering (per e-mail) frequent verzuim (4e ziekmelding binnen een jaar) V

Bewaken voortgang verzuimtraject V

Initiëren vervolgactiviteiten V

Bewaken van de uitvoering van het Plan van aanpak en het onderhouden van contacten 
met werkgever en werknemer

V
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Indicatie, advies inzake interventies inclusief regelen van adequate uitvoering en kwaliteit V

Op verzoek ondersteuning werkgever en werknemer bij opstellen Plan van aanpak V

Advies inzake financieringsmogelijkheden vanuit Nationale-Nederlanden V

Dossiercheck (op indicatie overleg arbeidsdeskundige) V

Kosten voor procesregie worden vergoed door Nationale-Nederlanden € 0,-

Activiteit eerste verzuimweek

Telefonische intake met werknemer en werkgever, inclusief terugkoppeling door 
procesregisseur, uiterlijk werkdag 3.

V

Bij psychisch verzuim: digitale vragenlijst werknemer V

Inzetten vervolgactie op basis van een data gestuurde risico-inschatting van de duur van 
het verzuim en onderbouwd re-integratieadvies voor bedrijfsarts: versneld spreekuur 
bedrijfsarts en interventie door ArboDuo of externe provider

V

Initiëren vervolgactiviteiten V

Versneld spreekuur op verzoek van werkgever, na akkoord van ArboDuo (gebruik naar 
redelijkheid)

V

Huisbezoek op verzoek van werkgever na akkoord van ArboDuo (gebruik naar redelijkheid) V

Verzuimbegeleiding gedurende eerste twee jaar

Spreekuur verzuimbegeleiding op locatie van ArboDuo door de bedrijfsarts, inclusief 
aandacht voor leefstijl werknemer en terugvalpreventie

V

Evaluatieconsult door de procesregisseur V

(Telefonisch) spreekuur indicatie V

Opstellen Probleemanalyse en advies en concept Plan van aanpak, exclusief spreekuur 
verzuimbegeleiding

V

Periodieke evaluatie Plan van aanpak, inclusief spreekuur verzuimbegeleiding door de 
bedrijfsarts

V

Second opinion op verzoek van werknemer uitgevoerd door een BIG-geregistreerde 
bedrijfsarts van de Landelijke poule bedrijfsartsen (www.bedrijfsartsensecondopinion.nl)

V

Eerstejaarsevaluatie V

Ondersteuning bij (vervroegde) WIA-aanvraag, exclusief spreekuur bedrijfsarts V

Re-integratieverslag ziek uit dienst V

Opstellen Lijst Arbeidsmogelijkheden en beperkingen (FML), exclusief spreekuur.
(Indien het arbeidsdeskundig onderzoek niet door ArboDuo wordt uitgevoerd zijn hier 
kosten aan verbonden.)

V

‘No shows’: niet op tijd (is binnen 24 uur) afgemelde spreekuren en geen gehoor bij 
telefonische diagnose

+

Verwerken en beoordelen van door ArboDuo opgevraagde informatie van huisarts/
specialist (inclusief factuur huisarts/specialist)

+

Verwerken en beoordelen van ontvangen informatie van huisarts/specialist +

Indicatie en verwijzen van interventies naar professional binnen ArboDuo, alsmede 
beoordelen rapportage door bedrijfsarts

V

(Terugval) preventiespreekuur op verzoek van werkgever en/of in navolging van advies 
bedrijfsarts

+

Indicatie en verwijzen van interventies naar externe provider, alsmede beoordelen 
rapportage door bedrijfsarts

+

104e weeks inventarisatie (onder andere op basis van de UWV-beschikking) V

* ArboDuo is onderdeel van ArboNed



De werkgever machtigt ArboDuo om de diensten die betrekking hebben op de Wet verbetering poortwachter, inclusief het 
opvragen en beoordelen van medische informatie, zonder voorafgaande toestemming uit te voeren. Zo wordt mogelijk 
langdurig verzuim tijdig onderkend, snelheid van handelen gewaarborgd en voldoet de werkgever aan wet- en 
regelgeving.

V Activiteiten zijn opgenomen in het abonnement.
+ Activiteiten zijn niet opgenomen in het abonnement. ArboDuo brengt de kosten voor deze diensten apart in rekening.
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Vragen Antwoorden

Waar kan ik terecht met vragen over de 
dienstverlening van mijn arbodienst?

U kunt de website van ArboDuo bezoeken: www.arboduo.nl of een 
mail sturen naar bouwendnederland@arboned.nl of bellen met 
ArboDuo: 075 687 23 20. 

Waar kan ik terecht met een vraag over een factuur 
van mijn arbodienst?

U kunt hiervoor terecht bij uw arbodienst via 
bouwendnederland@arboned.nl of telefoon 075 687 23 20.

Meer weten?

Bel met ons via 070 513 04 01
Mail naar klantteam.inkomen@nn.nl
Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.nn.nl
  Of neem contact op met uw adviseur


