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Laatste nieuws en belangrijke items
In deze nieuwsbrief uitgelicht:
Plus & Flex abonnement, privacy zieke werknemers, naverrekening, afwijkende openingstijden
tijdens feestdagen

Nieuwe vorm van
dienstverlening: de Flex,
als alternatief van de
bestaande en bekende
Plus
Wij hebben het bekende "Plus" abonnement
(ook wel "Uitgebreid" genoemd) onder de loep
genomen en een "knip" gemaakt.
Plus / Uitgebreid
Het Uitgebreide abonnement is voor die
werkgever die “verzorgd” wil worden en
samen met Nieuwe DAG
Arbodienstverlening de regie wil hebben.
Wat valt er onder het abonnement?
1. Werkgever krijgt toegang tot CompuCase;
2. Attendering te nemen stappen Wet
Verbetering Poortwachter;
3. Signalering frequent verzuim en
ketenverzuim;
4. De werkzaamheden binnen de eerste 6
weken (behalve inzet bedrijfsarts en
opstellen Plan van Aanpak door Nieuwe
DAG Arbodienstverlening).
Na 6 weken zullen de werkzaamheden - welke
geen verband houden met de attendering te
nemen stappen Wet Verbetering Poortwachter
- middels de "maandelijkse verrichtingen"
worden gefactureerd.
Het gros van de verzuimdossiers duurt korter
dan 6 weken, mocht een verzuim langer dan 6
weken duren, dan zal bovengenoemde voor u
van toepassing zijn.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande
een wijziging willen aanbrengen in de vorm
van uw dienstverlening, neem dan even
contact met ons.
Daarnaast hebben wij het nieuwe ‘Flex’
abonnement ontwikkeld.
Flex
Het FLEX abonnement is voor die werkgever
die zelf de regie wil houden met Nieuwe DAG
Arbodienstverlening als “back-up”.
Wat valt er onder het abonnement?
Werkgever krijgt toegang tot CompuCase.
Belangrijk om te weten:
Nieuwe DAG Arbodienstverlening biedt op
declaratiebasis begeleiding binnen de Wet
Verbetering Poortwachter. Deze kosten
worden middels de “maandelijkse
verrichtingen” gefactureerd.

Privacy zieke
werknemers
Zodra werknemers ziek worden, wisselen
diverse partijen gegevens over hen uit. De
belangrijkste betrokken partijen zijn de
zieke werknemer zelf, de werkgever, de
arbodienst of bedrijfsarts, het reintegratiebedrijf, het UWV en de
verzuimverzekeraar.
Voor werkgevers is het van belang om
zieke werknemers zo snel mogelijk weer
aan het werk te krijgen. Hiervoor hebben
ze informatie van hen nodig. Bijvoorbeeld
om te beoordelen of ze hun loon moeten
doorbetalen. Aan de andere kant hebben
zieke werknemers recht op privacy. Het is
daarom wettelijk niet toegestaan voor
werkgevers om te informeren naar de aard
en oorzaak van de ziekte van hun
werknemers. Alleen de bedrijfsarts mag
deze medische gegevens verwerken.
Benieuwd wat u als werkgever wel of niet
mag vragen aan uw zieke werknemers?
Klik op onderstaande link:

Privacy zieke werknemers

Naverrekening
Zoals u van ons gewend bent verzoeken
wij u begin van ieder jaar om uw actuele
werknemersbestand bij ons aan te leveren.
Op die manier kunnen wij het
werknemersbestand in CompuCase
updaten.
Vanaf 01-01-2019 zal dit proces iets
anders verlopen:
Naverrekening
Wij zullen in 2019 voor het laatst
naverrekenen over 2018.
Direct melden in en uit dienst
Iedere werknemer dient direct bij datum
indiensttreding bij ons aangemeld te
worden. Hiervoor worden direct
aanmeldkosten in rekening gebracht
(middels de maandelijkse verrichtingen).
De hoogte is afhankelijk van het soort
abonnement (€ 68,40 per jaar per
medewerker in het Plus abonnement of
€ 20,- per medewerker in het Flex
abonnement).
Zo voorkomen we extra controleadministratie, zowel voor de werkgever
alsook bij Nieuwe DAG
Arbodienstverlening. We zijn dan ten alle
tijden up-to-date in Compucase.
Vergeet ook niet de uitdiensttredingen aan
ons door te geven, ter voorkoming dat u
voor deze werknemers bij de volgende
prolongatie betaalt.

Feestdagen
De openingstijden van ons kantoor zijn
tijdens de feestdagen als volgt:
5 december (SINTERKLAAS) vanaf 16:00
uur gesloten
24 december - gesloten.
25 + 26 december (KERST) - gesloten.
31 december - gesloten
1 januari (NIEUWJAARSDAG) - gesloten
Wij willen u graag bedanken voor uw
vertrouwen in het afgelopen jaar en
wensen u hele fijne feestdagen en een
gezond, gelukkig en succesvol 2019
toe!
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