
VerzuimTij staat voor onafhankelijk advies en hoogwaardige dienstverlening op het gebied van verzuim. Onze 
dienstverlening is erop gericht om verzuim beheersbaar te maken. We nemen de regie omtrent ziekteverzuim van 
werkgevers over, zodat ze al hun tijd kunnen besteden aan hun core business. 

Daarnaast zijn wij erop gericht om de financiële schade als gevolg van ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. 
Service, professionaliteit en korte lijnen vormen daarbij het handelsmerk. We zetten onafhankelijke en professionele 
casemanagers in die namens de werkgever alle processen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid regisseren 
en alle contacten verzorgen tussen de diverse betrokken partijen. Het team bestaat uit zes gedreven en vakmatige 
collega’s. Als Casemanager beheer je een eigen klantenportefeuille waarin je zeer zelfstandig kunt opereren.

Poortwachterdossiers:
• Het realiseren van schadelastbeheersing voor de 

werkgever.
• Het professioneel begeleiden van het re-

integratietraject van een zieke werknemer met 
behulp van interventies.

WGA-Dossiers:
• Het begeleiden van de instroom in het 2e spoor.
• Vakbekwame advisering aan klanten in het 

kader van de werkhervatting gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten (WGA).

• Een duurzame werkhervatting van de (ex)
werknemer.

• Je onderhoudt contact met werkgevers, 
werknemers, bedrijfsartsen, hulpverleners, 
providers en/of verzekeraars.

• Je adviseert en informeert klanten over allerlei 
zaken die samenhangen met ziekteverzuim en 
re-integratie.

• Je schakelt bij re-integratie de juiste providers in.
• Je bent verantwoordelijk voor een zorgvuldige 

en accurate vaststelling van het verloop van 
het dossier; rekening houdend met de Wet 
bescherming persoonsgegevens.

• Door je overtuigingskracht en 
omgevingsbewustzijn kun je makkelijk schakelen 
van verzuimsituatie naar een (on)gevraagd advies 
richting middenkader of directieniveau. Je beschikt 
hierin over passende stijlflexibiliteit naar zowel 
klant als interne organisatie.

• Een relevant HBO diploma / bij voorkeur CROV-
opleiding.

• Ervaring als Casemanager is een pré.
• Proactieve, flexibele en oplossingsgerichte 

instelling.
• Competenties als integer, zelfstandig, klantgericht, 

kritisch, doelgericht en goede communicatieve 
vaardigheden.

• Kennis van de regelgeving omtrent Wet 
Verbetering Poortwachter, WIA, Ziektewet en 
overige sociale wetgeving is een vereiste.

Wij verwachten geen carrière jagers maar 
een teamplayer waarmee wij persoonlijke en 
organisatorische ontwikkeling willen oppakken. Wij 
investeren graag in een nieuwe collega, jij ook in ons?

Stuur je E-mail met motivatie en CV naar: 

VerzuimTij BV
T.a.v. Anique Jansen
E-mail: pz@verzuimtij.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Als casemanager heb je de regie in

Wie zijn wij?

Functie-eisen

Wat ga je doen?

Solliciteer nu!

BEN JIJ DIE OPLOSSINGSGERICHTE REGISSEUR/ADVISEUR?
Door uitbreiding van het klantenbestand is VerzuimTij op zoek naar een Casemanager 

Regie op Verzuim
Het betreft een dienstverband van ongeveer 24 - 36 uur.


