ACADEMY

WORKSHOP VERZUIM VOOR WERKGEVERS
Deze workshop is speciaal voor (nieuwe) klanten van EBEX. U kunt uw EBEX relaties uitnodigen
hieraan deel te nemen. Uiteraard bent u zelf ook van harte welkom. Wij adviseren u uw relaties
in te schrijven voor deze workshop! Het programma is niet alleen inhoudelijk van aard, maar ook
bedoeld om onze organisatie en medewerkers te leren kennen.
DATUM
20 januari of 28 januari 2021

TIJD
12.30 – 16.00 uur

LOCATIE
Burgemeester de Beaufortweg 18, Leusden, gratis parkeren voor de deur (inclusief laadpalen).
INVESTERING
Gratis voor klanten van EBEX-members. Niet EBEX-members betalen € 325,- per persoon
WORD EBEX-MEMBER EN BESPAAR
Word nu EBEX-member en bespaar minimaal € 325,- dit evenement. Aanmelden kan via email:
frans.vandillen@deverzuimeconoom.nl
SCHRIJF U IN VOOR DIT EVENT
U kunt uw relatie inschrijven door vóór 13 januari 2021 een e-mail te zenden aan Frans van Dillen
(frans.vandillen@deverzuimeconoom.nl). Wilt u in de email aangeven welke datum uw voorkeur
heeft? Wacht niet te lang, want vol = vol.
WAT HOUDT DEZE WORKSHOP IN?
We beginnen met een broodje. Daarna starten we met het programma, waarin de volgende
zaken aan de orde komen: wettelijke regelingen (zoals WvP, WIA, BeZaVa), (financiële) gevolgen
van deze regelingen voor de werkgever, huidige ontwikkelingen en kabinetsplannen, wat is
verzekerd, wat houdt de dienstverlening/casemanagement van EBEX in, wat doet EBEX voor u,
wat is de rol van uw adviseur (riskmanager) en van EBEX, hoe kunt u in de praktijk omgaan met
verzuim en ziekmeldingen, gebruik van systemen.
WAT LEVERT DEZE EBEX WORKSHOP UW RELATIES OP?
Na deelname van de bijeenkomst hebben uw relaties aanzienlijke meer inzichten in verzuim, de
werkwijze en de manier waarop wij dit samen met de werkgever aanpakken. Het doel is
gezamenlijk te komen tot verzuimreductie en verzuimbeheersing.
SPREKER
Janthony Wielink is eigenaar van Enkwest Opleiding en Advies. Hij is gespecialiseerd in
inkomensverzekeringen, sociale zekerheid en verzuim- en WIA-casemanagement. Enkwest heeft
in de verzekeringswereld inmiddels een grote naam opgebouwd en is uitgegroeid tot hét
kennisinstituut rond inkomensverzekeringen.
VOORWAARDEN
• We brengen € 35 administratiekosten in rekening bij no show of een afmelding binnen
72 uur voor start van het evenement.
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Door de 1,5 meter afstandsregel i.v.m. COVID19 is het aantal plekken beperkt. Zodra het
maximale aantal deelnemers is bereikt, plannen we mogelijk een derde dagdeel.

Hierbij een aantal reacties van aanwezigen tijdens de eerdere workshops.
1. “De door jullie georganiseerde bijeenkomst heb ik absoluut als zinvol ervaren. Uiteraard is het
van belang om de mensen achter de namen te leren kennen, maar ook de uitleg van de
modernisering ziektewet (BeZaVa) en de praktische tips over hoe om te gaan met
ziekmeldingen en zieke medewerkers heb ik als zinvol ervaren.”
2. “De bijeenkomst met intermediair en haar werkgevers voegde veel toe. In de praktijk merk ik
regelmatig dat werkgevers niet altijd weten hoe op de juiste manier met een verzuimende
werknemer om te gaan. De bijeenkomst gaf ze inzicht in oude en nieuwe financiële risico’s
(w.o. Bezava) in de extra’s die EBEX daarin toevoegt zoals casemanagement/arbo op ZWrisico’s. Veel andere verzekeraars doen dat niet.
3. De praktische tips voor de werkgevers bij een verzuimmelding van een werknemer vond ik
zeer zinvol. Dat mag wat mij betreft vaker. Een goed geïnformeerde werkgever helpt om
verzuim in bedrijven omlaag te brengen. Ik vond de informatiebijeenkomst voor werkgevers
prima.”
4.

“Tijdens de terugreis heb ik met relatie de bijeenkomst geëvalueerd. Voor relatie was het
toch nog een openbaring wat er allemaal in het verleden is gebeurd en wat de werkgevers
nog te wachten staat. Ook het belang van een goed 12 jarig verzuimbeheer is nu veel
duidelijker gemaakt!

5. Eigenlijk zou elke nieuwe relatie jullie bijeenkomst moeten gaan volgen!”
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