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Securex
 Absenteïsme aanpakken

Of de afwezigheid van korte of lange duur is, het vertraagt in alle gevallen de werkzaamheden van  
uw bedrijf en het drukt flink op uw budget. Een gemotiveerde en gezonde werknemer werkt gemiddeld 
bijna 5 jaar langer. 

Securex biedt u een geïntegreerde en volledige oplossing voor uw absenteïsme-beheer via verschillende 
aanvullende modules. 

VOORBEELDEN VAN MODULES:

Absenteïsme-audit

De eerste stap naar het controleren van ziekteverzuim is het analyseren van de cijfers 

Met behulp van uw kwantitatieve en kwalitatieve gegevens krijgen onze experts een duidelijk beeld van absenteïsme in uw bedrijf.

 ■ U ontdekt wat de achterliggende oorzaken van absenteïsme in uw bedrijf zijn. 

 ■ U ontwikkelt een basis voor een beleid en een actieplan om absenteïsme tegen te gaan.

 ■ U bepaalt relevante criteria voor de monitoring en voor het bereiken van uw doelen.

Dankzij deze nauwkeurige analyse kunt u samen met Securex-experts de oorzaken van ziekteverzuim aanwijzen en een actieplan 
implementeren om absenteïsme te verminderen.

Voorbeeldgrafiek: Verdeling van de afwezigheden volgens frequentie.

De extra’s voor corporate klanten van AXA Belgium 

U geniet:
 ■ een voorkeurstarief bij de aankoop van preventiemodules

 ■ een directe medische expertise bij een privéongeval of ziekte  
(korting van 20% op deze dienst)

 ■ het advies van een controlearts over de duur van een ongeschiktheid  
(korting van 20% op deze dienst)

De voordelen: 
 ■ U investeert in een aanpak die bijdraagt aan uw bedrijf: met iedere euro die u besteedt aan het welzijn op het werk,  

bespaart u tot 4,80 euro op kosten voor ziekteverzuim.

 ■ U creëert een sfeer die de persoonlijke ontwikkeling bevordert en een professioneel klimaat waarin medewerkers langer willen 
en kunnen blijven werken.

 ■ U beschikt over tools en oplossingen tegen absenteïsme op zowel korte als lange termijn.

 
 
MEDISCHE CONTROLE 
Zend een duidelijk en positief signaal uit naar uw medewerkers 
 
Afwezige werknemers hebben een impact op de goede werking van uw organisatie, maar ook op de 
werksfeer. Met de medische controles komt u erachter wanneer iemand onterecht afwezig is, wat 
de achterliggende oorzaken van kort absenteïsme zijn en hoe u snel en efficiënt een einde maakt 
aan dit verschijnsel. 
 
De voordelen: 
• De medische controles zijn rendabel omdat de directe en indirecte kosten ten gevolge van 

afwezigheid verminderen. 
• Een statistisch rapport helpt u om de juiste beslissingen te nemen. 
 
AFWEZIGHEIDSMANAGEMENT 
 
U kiest zelf voor welke acties u een beroep doet op Securex:  

• registratie van de afwezigheden en/of medische attesten 
• automatische online-uitwisseling van ziektemeldingen en aanvragen van medische controles 
• een combinatie van beide. 

 
WERKHERVATTINGSTRAJECT NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID 
 
Na een langdurige periode van afwezigheid ondervindt uw werknemer soms moeilijkheden bij het 
terugvinden van zijn plaats binnen de organisatie. De Securex-experts helpen u met het invoeren van 
een werkhervattingstraject, dit zowel via het formeel re-integratietraject als via de informele weg, 
waardoor er meer kans is op een geslaagde terugkeer op het werk. Een ‘win-winsituatie’ voor zowel 
het bedrijf als de werknemer. 
 

De voordelen: 
• U behoudt de verworven kennis en ervaring van uw werknemers intern. 
• U bespaart geld door de kosten te verminderen die veroorzaakt worden door eventuele 

nieuwe afwezigheden. 
• U zendt een positief en motiverend signaal naar de betrokken werknemers. 

 
Securex in het kort 

• een nationaal netwerk van 300 controleartsen  
• medische, ethische en juridische expertise 
• partner van AXA voor medische expertise na een arbeidsongeval 
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Medische controle 

Zend een duidelijk en positief signaal uit naar uw medewerkers 

Afwezige werknemers hebben een impact op de goede werking van uw organisatie, maar ook op de werksfeer. Met de medische controles 
komt u erachter wanneer iemand onterecht afwezig is, wat de achterliggende oorzaken van kort absenteïsme zijn en hoe u snel en efficiënt 
een einde maakt aan dit verschijnsel.

De voordelen:
 ■ De medische controles zijn rendabel omdat de directe en indirecte kosten ten gevolge van afwezigheid verminderen.

 ■ Een statistisch rapport helpt u om de juiste beslissingen te nemen.

Afwezigheidsmanagement

U kiest zelf voor welke acties u een beroep doet op Securex:

 ■ registratie van de afwezigheden en/of medische attesten

 ■ automatische online-uitwisseling van ziektemeldingen en aanvragen van medische controles

 ■ een combinatie van beide.

Werkhervattingstraject na een langdurige afwezigheid

Na een langdurige periode van afwezigheid ondervindt uw werknemer soms moeilijkheden bij het terugvinden van zijn plaats binnen  
de organisatie. De Securex-experts helpen u met het invoeren van een werkhervattingstraject, dit zowel via het formeel re-integratietraject 
als via de informele weg, waardoor er meer kans is op een geslaagde terugkeer op het werk. Een ‘win-winsituatie’ voor zowel het bedrijf 
als de werknemer.

De voordelen:
 ■ U behoudt de verworven kennis en ervaring van uw werknemers intern.

 ■ U bespaart geld door de kosten te verminderen die veroorzaakt worden door eventuele nieuwe afwezigheden.

 ■ U zendt een positief en motiverend signaal naar de betrokken werknemers.

Securex in het kort

 ■ een nationaal netwerk van 300 controleartsen 

 ■ medische, ethische en juridische expertise

 ■ partner van AXA Belgium voor medische expertise na een arbeidsongeval

Om de extra’s voor corporate klanten van AXA Belgium te kunnen genieten, vermeld zeker uw contractnummer bij AXA.

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem gerust contact op met Securex

Maandag tot zaterdag, van 8.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u (zaterdag tot 16.30u).
Telefoon: 078 / 15 41 10
Mail: camcm@securex.be


