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Verzuimpreventie en burn-out  
Uw verzuimrisico’s onder controle

Als organisatie wilt u bevlogen, gezonde werknemers en een zo laag mogelijk percentage ziekteverzuim. De wet- en 
regelgeving rondom arbeid verandert continu en het is belangrijk dat dit binnen uw organisatie op de juiste manier wordt 
toegepast. Dit zijn onderdelen die de specialisten van Roessingh Arbeid voor u in kaart kunnen brengen. Wij zijn de 
experts voor een vitale en duurzame organisatie.

Roessingh Arbeid: preventie is beter dan genezen
Een hoog percentage ziekteverzuim kan leiden tot veel kosten voor u als organisatie. Het kan ook zorgen voor minder 
betrokkenheid, bevlogenheid en voor een hoger verloop van werknemers. Het tijdig herkennen van signalen van een 
burn-out, de preventie en het voorkomen van langdurig verzuim door burn-out zijn belangrijke thema’s tijdens de training.

Roessingh Arbeid heeft haar eigen team met gecerti� ceerde specialisten, van een adviseur arbeid, fysiotherapeut, 
arbeidsdeskundige tot een psycholoog. Wij zijn vanuit onze ervaring gewend om maatwerk te leveren en zijn op de 
hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving.

Opbouw van de training
De training is bedoeld voor leidinggevenden/managers en heeft de volgende opbouw:
• De actuele wet- en regelgeving, waarbij de Wet verbetering Poortwachter centraal staat. Van de procedures tot de 

verplichtingen en rechten van zowel werkgever als werknemer.
• De verschillende vormen van verzuim (kortdurend, langdurig, grijs etc.). 
• Wat is een burn-out en hoe herken je de signalen?
• De oorzaken van een burn-out.
• Hoe ga je in gesprek met een werknemer bij een dreiging van een burn-out?

De training wordt gegeven door twee van onze specialisten. De training kan uit meerdere sessies bestaan en dit is 
afhankelijk van het aantal leidinggevenden/managers. Wij werken met kleine groepen om de individuele aandacht te 
garanderen.

Contact
Heeft u interesse en wilt u een oriënterend gesprek met een adviseur? Bel dan met 053-4875590.

Roessingh Arbeid
Met uw werknemer bereiken wij het maximale resultaat
We geloven dat iedereen een prettige en passende werkplek verdient. We kijken daarom verder dan alleen de vraag en 
hebben oog voor de mens die uw werknemer is: welke mogelijkheden, kwaliteiten en motieven heeft hij/zij? 
Door deze aanpak vinden wij sneller en e�  ciënter dan ieder ander de best passende oplossing voor elke verzuimsituatie. 
We begeleidden al veel re-integrerende werknemers, met onder andere hersenletsel, oncologische aandoeningen, 
chronische (pijn)klachten, neuromusculaire en orthopedische aandoeningen. 

Roessingh Arbeid: de expert in het goed en vlot begeleiden van álle verzuim- en re-integratiesituatie
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