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Casemanagement op (complexe) verzuimdossiers 

Veelal bent u als advocaat en juridisch specialist de gemachtigde om beslissingen te nemen bij 

(complexe) verzuimdossiers. Praktische zaken rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid 

vallen veelal buiten uw werkgebied. Juist op dát gebied vult Advance uw werkzaamheden 

graag aan. In samenspraak met u (of uw opdrachtgever) werken wij samen om in het 

verzuimproces tot het beoogde doel te komen. Aangezien ons uurloon lager ligt dan die van de 

advocaat, kunt u voordeliger een dossier met meer expertise behandelen. 

Wij hebben een jarenlange ervaring opgebouwd in het bijstaan van advocaten. Hieronder leest 

u een voorbeelddossier en de daarbij behorende kosten voor het inzetten van onze 

dienstverlening. 

De situatie 

• Een werknemer werkt in Nederland en valt onder de Nederlandse(arbeids-) wetgeving.  

• Het verzuim- of conflictdossier loopt al 2,5 jaar. 

• Werkgever heeft een sanctie ontvangen van het UWV. 

• Het is niet duidelijk hoe het nu met werknemer is. 

• Er zijn na de sanctie géén re-integratieactiviteiten ondernomen richting werk. 

• Het is niet duidelijk hoe deze zaak netjes kan worden afgewikkeld in overeenstemming 

met de Nederlandse wet en regelgeving. 

De opdracht  

• Behandeling van deze zaak volgens de Nederlandse wetgeving.   

• Objectiveren van de belastbaarheid ten tijde van de WIA-aanvraag (na 3 jaar). 

• Duidelijkheid over het kunnen verrichten van eigen en ander werk bij eigen werkgever.  

• Voorkomen van complicerende factoren om het dienstverband na 3 jaar te kunnen 

beëindigen als er geen arbeidsmogelijkheden bij eigen werkgever zijn.  

De ondernomen activiteiten van Advance 

• Ondersteuning door een senior Inzetbaarheidsspecialist (casemanager). 

• Feitelijke beoordeling door een bedrijfsarts van de huidige arbeidsbeperkingen voor 

werk. 

• Opvolging geven aan de adviezen van de bedrijfsarts. 

• Actualiseren van de bestaande arbeidsdeskundige rapportage, zodat dit rapport kan 

worden gebruikt bij een mogelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij einde 

wachttijd. 

• Bewaken van de opvolging van de gegeven adviezen in de bijgestelde 

arbeidsdeskundige rapportage. 

• Ondersteuning bij het beantwoorden van vragen die het UWV kan stellen met 

betrekking tot de WIA-aanvraag. 
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• Ondersteuning van u als advocaat bij de ontslagaanvraag voor zover nodig en in relatie 

tot de inzetbaarheid van werknemer. 

• Begeleiding bij alle stappen die verder genomen moeten worden in het verzuimproces, 

conform de Nederlandse wetgeving. 

Kosten voor onze dienstverlening voor dit dossier 

Uurtarief:    € 153,00 per uur (excl. BTW, tarief 2019). 

Tijdsinvestering:  Op basis van onze ervaring gemiddeld 20 uur.  

Time-line:    Totdat de case naar tevredenheid gesloten kan worden. 

Resultaat:  Een correct dossier met de best haalbare oplossing van de casus.  

Condities bij dit dossier 

Dit voorbeelddossier is ingeschat op 20 uur inzet van een senior Inzetbaarheidsspecialist. Wij 

factureren op basis van werkelijke uren en informeren tijdig als wij de ingeschatte uren 

dreigen te overschrijden. De kosten van de inzet van de bedrijfsarts en eventuele andere 

interventies vallen buiten bovengenoemde uren. 

Waarom Advance? 

Advance adviseert en ondersteunt in complexe verzuimsituaties. We zijn uitstekend op de 

hoogte van de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid. Wij zijn de specialist op gebied van de private sociale zekerheid, 

oftewel de verzekeringsoplossingen en ondersteuning vanuit verzekeraars. We werken samen 

met een netwerk van uitstekende interventiebedrijven om optimale resultaten te behalen in 

elke (arbeidsongeschiktheid) situatie. Advance brengt alles in overeenstemming namens de 

opdrachtgever, zodat de verschillende werkzaamheden door verschillende personen met 

elkaar kloppen.  

Vragen of samenwerken? 

Heeft u naar aanleiding van dit voorbeelddossier nog vragen, of wilt u weten of wij u verder 

kunnen helpen met een dossier van u waar een (complexe) verzuimsituatie een rol speelt? 

Neem dan contact op met Björn van Kouwen voor meer informatie.  

 

Wij helpen u graag verder! 

 

Contactgegevens Björn van Kouwen: 
 

• Mobiel: +31 6 11 47 77 95 

• Email: bjorn.van.kouwen@advance.blue 

• Algemeen: info@advance.blue en +31 88 350 60 30 
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