Flynth Arbeidszorg
Beheersing van uw ziekteverzuim

Wilt u het ziekteverzuim in uw organisatie beheersen en de verzuimkosten
terugdringen? De adviseurs en casemanagers van Flynth zijn gespecialiseerd
in administratie, advies en casemanagement rond ziekteverzuim. Zij ondersteunen u door middel van een effectieve, efficiënte en eenvoudig te beheren
oplossing: Flynth Arbeidszorg. Met de bijbehorende digitale tool Flynth Online
Ziekteverzuim registreert u zelf gemakkelijk online het ziekteverzuim in uw
bedrijf.

Zelf de regie in handen met Online
Ziekteverzuim Met Flynth.
Online Ziekteverzuim kunt u het ziekteverzuim in uw
bedrijf eenvoudig zelf registreren en bewaken. Deze
handige tool ondersteunt u bij alle noodzakelijke
processen rond ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid
en re-integratie. U hebt de volledige regie over de
verzuimactiviteiten in handen en hierdoor altijd
inzicht in de stand van zaken van het ziekteverzuim
binnen uw bedrijf. Flynth kan u hierbij adviseren en
zorgen voor de contacten met de bedrijfsarts. Voor de
medische begeleiding van zieke werknemers kunnen wij
gecertificeerde bedrijfsartsen inschakelen.
Optimaal grip houden op processen
Flynth Online Ziekteverzuim informeert u en ons ruim
van tevoren over de acties die u op bepaalde momenten

dient te ondernemen, waardoor de Wet verbetering
poortwachter op de goede manier wordt uitgevoerd. Dit is
belangrijk om een eventuele loonsanctie van het UWV te
voorkomen. Met Flynth Online ziekteverzuim kunt u ook
zelf optimaal grip houden op dit proces.

Flynth Arbeidszorg ontzorgt
Flynth Arbeidszorg is er voor u. Wij ontzorgen u op de
volgende terreinen:
• casemanagement Wet verbetering poortwachter;
•	
proactief advies bij het voeren van ziekteverzuimbeleid
(zoals advies bij het inschakelen van derden bij
benodigde interventies);
•	
opzetten van (ziekte)verzuimmanagement, inclusief
reglementen en/of verzuimtraining;
•	
doorlichten organisaties op latent ziekteverzuim,
financiële risico’s en verzekeringen op het terrein van
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid;

Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

•	
verstrekken van managementinformatie inzake
ziekteverzuim;
•	
verwerken ziek- en betermeldingen en doorgeven aan
de juiste instanties;
• aanvragen WIA-uitkering;
• bezwaar en beroep na een beslissing van het UWV;
•	
begeleiding bij ontslag of aanpassing
arbeidsovereenkomst;
• aanvragen compensatie transitievergoeding;
• voorlichting en training op de werkvloer;
• mediation.
U betaalt alleen voor wat u gebruikt.

Tarieven Flynth en Arbodienst

U werkt via een beveiligde internetverbinding op de
server van Flynth, die zich in een centraal en volledig
afgeschermd datacentrum bevindt. Uiteraard wordt ook de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht
genomen.

Wat zijn de voordelen van Flynth
Arbeidszorg en Online Ziekteverzuim?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibel afneembaar dienstenaanbod;
Tijd- en kostenbesparend;
U behoudt, als u dat wenst, zelf de regie;
Betaalbare maatwerkoplossingen;
Persoonlijke ondersteuning in de verzuimbegeleiding;
Korte lijnen met het UWV;
Betrouwbaar netwerk ter beschikking;
Al uw HR services onder één dak;
Directe en heldere communicatie;
Flynth is bekend met uw situatie en branche.

De dienstverlening is toegespitst op uw situatie. u betaalt
– naast het basiscontract van de arbodienst – alleen voor
die diensten die u daadwerkelijk afneemt bij Flynth. Daarnaast werken wij samen met geselecteerde professionals
en arbodiensten waardoor er altijd een goede keus kan
worden gemaakt op basis van kwaliteit en prijs.

Wilt u het ziekteverzuim in uw organisatie beheersen en de
verzuimkosten terugdringen?

Unieke koppeling met Flynth Salarisloket

Meer weten?

De gegevens van de medewerker die in Flynth Salarisloket
staan, kunnen direct gekoppeld worden met Flynth Online
Ziekteverzuim. Dit betekent dat mutaties maar op een
plek ingevoerd hoeven te worden. De grote voordelen:
meer efficiency en minder kans op fouten. Zowel de
salarisadministratie als de zorg voor zieke medewerkers
wordt effectief geregeld.

Heeft u vragen of bent u benieuwd hoe Flynth
Arbeidszorg u persoonlijk kan ondersteunen? Neem
contact met ons via e-mail: hrservices@flynth.nl.

Heldere communicatie

Flynth adviseurs en accountants
Meander 261, 6825 MC Arnhem

Flynth beschikt over een uitgebreid netwerk van
deskundigen en heeft korte lijnen met het UWV. Hierdoor
verloopt de communicatie met u, uw medewerker en de
externe instanties een stuk efficiënter.

088 236 7777
www.flynth.nl
Flynth is een landelijk opererende advies- en accountantsorganisatie. Hoewel Flynth de uiterste zorg heeft besteed

Beveiliging van uw persoonlijke informatie gegarandeerd
De veiligheid van gevoelige en persoonlijke informatie over
ziekteverzuim is bij Flynth uitstekend gewaarborgd.

aan de inhoud van dit leaflet, aanvaardt zij geen enkele
aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor
de gevolgen daarvan.

Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

