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Casemanager Verzuim gezocht! 
 
 
Datum:  19 mei 2017 
Door:  Directie BAKXWAGENAAR 
Functie:   Casemanager (24/32 uur per week) 
Opleidingseis: HBO met voorkeur voor een afgeronde opleiding tot Register Casemanager (RCCM) 
 
 
Ben jij een enthousiaste en vakkundige casemanager, die bezig wil zijn met zowel preventie, verzuimbeheersing 
als schadelastbeperking? Dan ben je bij BAKXWAGENAAR aan het juiste adres! 
 
Als casemanager speel je een belangrijke rol bij het voorkomen, beheersen en reduceren van ziekteverzuim bij 
onze opdrachtgever. Je kan op verschillende mogelijkheden bij en voor onze opdrachtgevers worden ingezet, 
namelijk als: 

• Coach: leidinggevenden en P&O-ers adviseren en ondersteunen in hun rol als “regisseur van de 
ziekteverzuimbegeleiding”; 

• Trainer: verzorgen van maatwerktrainingen met onderwerpen zoals het voeren van effectieve 
verzuimgesprekken en verzuimmanagement voor P&O en leidinggevende; 

• Interim professional: tijdelijk de verzuimbegeleiding bij een opdrachtgever samen vormgeven; 

• Adviseur: bij complexe (verzuim)casuïstiek; 
 

Een greep uit je takenpakket: 

• In nauwe samenwerking met de bedrijfsarts vanuit de 'verlengde arm' constructie beoordeel en begeleid je 
langdurige en/of complexe verzuimgevallen; 

• Je zet acties uit bij ziekmelding van medewerkers en bewaakt daarbij het verloop van verzuimtrajecten en 
de rol van alle betrokkenen; 

• Je adviseert opdrachtgevers over preventieve maatregelen ter voorkoming van verzuim; 

• Je geeft voorlichting en bewaakt het proces Wet verbetering Poortwachter en Eigen Risicodragerschap; 

• Je draagt zorg voor een goede communicatie en samenwerking met de betrokken partijen met als doel om 
de verzuimende medewerker optimaal te kunnen re-integreren; 

• Je voert persoonlijke gesprekken met werkgevers en verzuimende medewerkers; 

• Je analyseert verzuimgegevens en vertaalt deze naar concrete acties; 

• Je draagt bij aan de optimalisering en professionalisering van de dienstverlening van BAKXWAGENAAR; 

• Je begeleidt medewerkers van opdrachtgevers als externe vertrouwenspersoon; 

 
Spreekt bovenstaande je aan? Beschik je over goede communicatieve vaardigheden, durf je beslissingen te 
nemen ben je klant- en resultaatgericht? Heb je daarnaast kennis van schadelastbeperking en minimaal 3-5 jaar 
werkervaring als casemanager bij een middel/groot bedrijf en/of arbodienst? Dan willen wij je heel graag 
ontmoeten! Neem jij contact met ons op? Dit kan door een e-mail, met daarin tenminste je CV en (korte) 
motivatie te sturen naar Ellen Kuipers: e.kuipers@bakxwagenaar.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact 
met je op.  
 
Voor meer informatie over ons kijk ook even op www.bakxwagenaar.nl of neem telefonisch contact op via 0492-
330424. 
 
 
BAKXWAGENAAR 
werken aan gezondheid 
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