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TRAINING ZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE 

 
 

U bent het aanspreekpunt voor ziekteverzuim en re-integratie, maar u mist af en toe kennis als het 

om specifiekere zaken gaat. Want hoe dringt u bijvoorbeeld langdurig of frequent ziekteverzuim 

terug? Hoe ontwikkelt u een verzuimbeleid? Wat zijn de rechten plichten bij re-integratie? Tijdens 

deze training krijgt u alle instrumenten aangereikt om op een professionele manier met 

ziekteverzuim en re-integratie om te gaan. 

U ontwikkelt actuele kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim. Daarnaast krijgt u 

inzicht in risicofactoren, en weet u hoe u verzuim kunt verminderen en voorkomen. U leert 

effectievere verzuimgesprekken te voeren. Tevens leert u hoe u de re-integratie bevordert. U kunt 

een praktisch verzuimbeleid voor uw organisatie opstellen. 

 

DE AANPAK  

 
 

Tijdens deze training leert u wat ziekteverzuim exact is, welke soorten verzuim er zijn en wat de rol 

van de organisatie hierbij is. Daarnaast verdiept u zich via diverse praktijkopdrachten in wet- en 

regelgeving en preventie en re-integratie. In de training wordt u begeleidt door een ervaren 

praktijkdocent, die precies weet wat er wel en niet effectief is in de reële werkpraktijk van alledag. U 

oefent onder andere met het voeren van verzuimgesprekken en re-integratiebegeleiding. Gedurende 

de training staan bij het uitvoeren van de opdrachten en oefeningen situaties die ook in uw 

organisatie voorkomen centraal. Hierdoor is het heel eenvoudig om alles direct toe te passen in de 

praktijk. 
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PROGRAMMA  

 
 

De volgende onderwerpen komen aan bod:  

Persoonlijke intake  

- Vastleggen leerdoelen  

- Persoonlijke ontwikkelvraag  

 

Ziekteverzuim  

- Oorzaken ziekteverzuim  

- Soorten verzuim  

- Rol van de organisatie  

- Ziekteverzuim als gedrag  

 

Wet- en regelgeving  

- Ontwikkelingen in regelgeving  

- Wet verbetering poortwachter 

 - Ziektewet 

 

Ziekteverzuimbeleid  

- Ziekteverzuimreglement  

- Rol van de leidinggevende  

- Ziekteverzuimpreventie  

- Externe partijen (onder andere Arbo en SVB)  

 

Verzuimgesprekken  

- Gesprekstechnieken  

- Oefenen met verzuimgesprekken  

 

Re-integratiebegeleiding  

- Het re-integratieplan  

- De begeleiding  

- Casemanagement  

- Samenwerking Arbo en SVB  

 

Persoonlijk ontwikkelplan  

- Vastleggen ontwikkelstappen 

 - Persoonlijk actieplan 
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CURSUS SPECIFICATIES  
 

 

Niveau: MBO+ 

Uitvoerder: Optima Arboacademie BV 

Adres:  Metselaarsweg 2, Salinja 

Duur:  2 dagen 

Tijden:  08:00 tot 17:00 

Prijs:  Naf. 750,00 excl. O.B. 

  Inclusief lesmateriaal 
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INSCHRIJFFORMULIER CURSUS ZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE 

 
 

 Uw gegevens 

Cursusdatum  

Voornaam  

Achternaam  

E-mailadres  

Telefoon  

Organisatie  

Functie  

 

Scan of mail deze pagina met uw gegevens naar info@optimacuracao.com 

Of bel ons op +5999 465 4593 

 

 

 

  

mailto:info@optima-arboacademie.com
http://optima-arboacademie.com/index.html
https://www.facebook.com/ArboacademieCur/
mailto:info@optimacuracao.com?subject=Cursus%20Arbeidsomstandigheden%20Manager%20-%20inschrijf%20formulier


 

 

KWALITEITSGARANTIE  

 
 

Om uw leerdoelen te bereiken zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze trainingen en 

trainers hoog ligt. Onze trainers zijn ervaren, hoog opgeleid en gedreven. 

De kwaliteit van onze trainingen is goed: tot nu toe hebben deelnemers ons gemiddeld een 

ruime 8 gegeven. 

  

 

TRAINER 
 

 Drs. Arthur Nivillac,  Arbospecialist  en Verzuimspecialist 

 

  

 DE CURSUS  

 
  

De cursus ziekteverzuim en re-integratiebeleid is inmiddels een begrip geworden in Arbo 

land Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten. 

  

Steeds meer bedrijven zijn de afgelopen jaren overgegaan tot het beter registreren en 

interpreteren van het verzuim.  
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OPTIMA ARBOACADEMY  

 
 

We bieden al enige jaren trainingen en cursussen aan voor P&O-ers, medewerkers 

personeelszaken, HR-adviseurs, beleidsmedewerkers, HR managers, bedrijfsmaatschappelijk 

werkers, leidinggevenden, Arboverantwoordelijken, vakbonden en anderen die te maken 

hebben met Arbo en verzuim. 

Onze opleidingen duren meestal 1, 2 dagen of soms wat langer. Het zijn korte trainingen, 

maar zeer intensief en goed betaalbaar. Daarmee helpen wij de professionals en hun bedrijf 

met hun professionele ontwikkeling. 

Optima Arbo Academy zorgt ervoor dat u het beste uit uzelf kunt halen. Dat doen we door 

kennis en vaardigheden aan te bieden. In de cursussen staat de kennis centraal. Tijdens de 

trainingen zult u meer vaardigheden ontwikkelen. 

Optima Arbo Academy daagt de deelnemers uit, laat ze nieuwe dingen ontdekken die 

aansluiten op de eigen werksituatie. Hierdoor ontstaat een goed en krachtig leereffect.  

  

OPTIMA ARBO ACADEMY  

 
Metselaarsweg 2 

Curaçao 

  

Tel: +5999 465 4593 

E-mail: info@optimacuracao.com 

Web: www.optimacuracao.com 

Facebook: Arboacademie 
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