
          

Wie zijn wij?                                                                                                       

BakxWagenaar is een arbodienst (opgericht in 2001) die gespecialiseerd is in het ondersteunen en 
adviseren van werkgevers en haar werknemers op de gebieden verzuim, gezondheid en veiligheid. 
Wij geloven dat gezonde en vitale werknemers aan de basis staan van het succes van iedere 
organisatie. 
Onze missie is dat we voor persoonlijke en deskundige verzuimbegeleiding staan, met aandacht voor 
vitaliteit en inzetbaarheid.  
Binnen BakxWagenaar vinden we het belangrijk dat bij al onze professionals en diensten de volgende 
kernwaarden te herkennen zijn: betrouwbaarheid – deskundigheid – betrokkenheid. 
 

Vacature 

Voor het Casemanager team, locatie Helmond zijn we op zoek naar een Casemanager; 24 – 40 uur 

per week. Dit team bestaat uit 9 medewerkers, die een groot aantal (internationale) klanten 

ondersteunen, variërend van productie en logistieke bedrijven, ziekenhuizen en organisaties binnen 

het MKB. Als Casemanager ga je je met name richten op het MKB. 

 

CASEMANAGER 

Als Casemanager speel je een belangrijke rol bij het voorkomen, beheersen en reduceren van 

ziekteverzuim bij onze opdrachtgevers. Je kan op verschillende mogelijkheden bij en voor onze 

opdrachtgevers worden ingezet waarbij je de volgende rollen kan uitvoeren: 

➢ Coach: leidinggevenden en HR adviseurs 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 HR en leidinggevende 

➢ Interim professional: tijdelijk de verzuimbegeleiding bij een opdrachtgever samen vormgeven 

➢ Adviseur: bij complexe (verzuim) casuïstiek 

 

Wat ga je verder doen? Een greep uit jouw 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 (langdurig)  
     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 vanuit een onafhankelijke rol   
 

 



Wat vragen wij van jou? 

• Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, aangevuld met een afgeronde 

opleiding ROV of Register Casemanager (RCCM en/of Regie op Verzuim) 

• Assertiviteit; je durft beslissingen te nemen 

• Interesse in Verzuim en Arbo-branche en/of schadelastbeperking 

• Inlevingsvermogen, advies- en coachvaardigheden, assertief 

• Goede kennis en relevante werkervaring op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter 

• Kennis van verzekeraars en Arbo- en re-integratie bedrijven is een pré 

• Een dienstverlenende en service gerichte instelling 

• Leergierigheid; je wilt je blijven ontwikkelen 

• Enkele jaren relevante werkervaring als casemanager bij een (middel)groot bedrijf en/of 

Arbodienst 

• 24 – 40 uur per week beschikbaar  

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Duits en Engels is een pré 

 

Wat bieden we jou? 

Je komt binnen een professioneel team te werken in een boeiende en erg dynamische organisatie. 

BakxWagenaar geeft je veel vrijheid en autonomie om zelf invulling te geven aan jouw werk. 

Zelfstandig werken is jou daarom niet vreemd. Een dag thuiswerken is bespreekbaar, mits de 

werkzaamheden dit toelaten. 

Verder bieden we je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen, stellen we o.a. een laptop 

beschikbaar, krijg je een prima salaris en kan je bovendien rekenen op een leuk pakket aan 

secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Tot slot bieden we je een gedegen inwerktraject aan.  

Interesse? 
Voor verdere vragen kan je op de maan-, dins- en woensdagen contact opnemen met Winston 
Sarrucco, HRM. Dat kan telefonisch op 0492 – 218800 of per mail.  
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan jouw c.v. en motivatiebrief naar 
w.sarrucco@bakxwagenaar.com 
 
Route: 
Na jouw sollicitatie, ontvang je binnen een week een terugkoppeling. Een uitnodiging voor een 
gesprek zal plaatsvinden met enkele van de collega’s Casemanager en HRM. Indien het resultaat 
voor beide partijen positief is, maakt een meeloop dag onderdeel van de selectieprocedure. 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Het opsturen van 

potentiële kandidaten wordt beschouwd als een eigen werving van BakxWagenaar. 
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