
De kracht van Choice en 
Partners zit in de combinatie 

van gedegen juridische 
expertise, goed 

relatiemanagement 
en regisseurskwaliteiten 

“ “

Expertise in verzuim

De Wet verbetering Poortwachter vraagt 
veel specialistische kennis van u als 
werkgever op het gebied van verzuim. 
Daarnaast is ook elke situatie weer anders. De 
ervaren en gecertificeerde casemanagers van 
Choice leveren maatwerk: we doen wat nodig is 
om uw verzuimdossier op orde te hebben en te 
houden. Adviseren en controleren op inhoud en 
tijdigheid: als externe partij kijken wij met andere 
ogen naar uw dossier. Objectief en gericht op 
inzetbaarheid, met beheersing van de financiële 
risico’s. Zodat u zich als werkgever met uw eigen 
werk kunt bezighouden

UW HULP ONDERWEG… 

VERZUIM APK
• Een snelle check: voldoet het dossier 

aan alle wettelijke eisen?
• Een uitgebreide Poortwachter check: 

een uitgebreide controle, inclusief 
verslaglegging, van het dossier en alle 
RIV documenten om verrassingen bij de 
UWV toetsing na 2 jaar ziekte te 
voorkomen. De Poortwachter check 
vindt plaats tussen de 42e en de 52e

ziekteweek. 

GROOT ONDERHOUD

• Opstellen verplichte UWV documenten

• Het aanvragen van een Deskundigen 

Oordeel bij het UWV

• Gerichte ondersteuning op 

dossierniveau

PECHHULP
• Stagnatie van het dossier? Een traject 

dat opeens escaleert of 
verzuimvraagstukken waar op korte 
termijn een reactie op nodig is? Directe 
ondersteuning waar nodig. 

VOOR WIE? 

Voor werkgevers of HR professionals die 
verstandig met hun verzuim (budget) willen 
omgaan of zelf net niet genoeg expertise of tijd 
hebben. En daarom gespecialiseerde 
ondersteuning van een casemanager kunnen 
gebruiken. 

RESULTAAT

• Verhelpen en voorkomen  van stagnatie 
• Geen verrassingen bij de UWV (RIV) toets na 2 

jaar ziekte
• Schadelastbeheersing
• Snel duidelijkheid voor werknemer en 

werkgever 
• Werkgever wordt ontzorgd en geadviseerd



“ “
Hoofdkantoor Hilversum 
085-7603501
info@choicepartners.nl 
www.choicepartners.nl

Wij vinden dat de casemanager  van 
Choice snel schakelt, goed bereikbaar 

is en open staat ook voor korte 
vraagjes tussen door”.

“Prettige en betrouwbare 
dienstverlening. De lijnen zijn kort

ONZE AANPAK 

Ieder verzuimadviestraject is anders, omdat 
geen enkele verzuimsituatie hetzelfde is. Dat 
betekent dat er altijd sprake is van maatwerk.

Van tevoren bespreken we wat er nodig is in 
uw situatie. We maken duidelijke afspraken 
over tijd en budget.  Zo nodig overlegt de 
casemanager met arbeidsdeskundige, 
spoor 2 specialist of bedrijfsarts. Onze 
casemanager komt naar u toe of u overlegt 
online via Teams.

HELDERE KOSTEN

VERZUIM APK
• Dossiercheck € 30 per dossier
• Poortwachter check € 350 per dossier

GROOT ONDERHOUD (STRIPPENKAART)
• 4 uur à € 120 per uur
• 10 uur à € 100 per uur
• 20 uur à € 90 per uur
Afschrijving vindt plaats per 15 minuten 

PECHHULP
• € 125 per uur 
Afschrijving vindt plaats per 30 minuten

Exclusief BTW en reiskosten 

CONTACT 

Bel of mail en onze casemanager neemt zo 
snel mogelijk contact op om uw vraag door 
te spreken: info@choicepartners.nl
of 085-7603501

mailto:info@choicepartners.nl

