Aan de Remedium deelnemers
Fijn kennis te maken met de nieuwe arbodienst achter Remedium: Rienks Arbodienst
"Goed werkgeverschap én goed werknemerschap; daar draait het om. Als goede werkgever
zorgt u voor uw medewerkers. En als medewerkers zien dat u uw best voor ze doet, dan
zullen zij dat ook voor u doen. Te simpel gedacht? Het werkt gewoon, hebben wij in de
afgelopen twintig jaar gemerkt." (Nico Rienks)
Rienks Arbodienst is een landelijk werkende, middelgrote arbodienst. Dat is de maat die
bij ons past. Wij kunnen op een persoonlijke manier aan de slag, terwijl we alle expertises
in huis hebben om efficiënt en doeltreffend te werken.
Remedium 2016: wat verandert er?
Remedium is en blijft Remedium. Voor u als deelnemer verandert er weinig.
Een paar kleine veranderingen willen wij graag met u delen:
- Nieuw systeem: VerzuimXpert. Alle gegevens uit het vorige systeem zijn overgenomen.
Wij hebben alle deelnemers per e-mail nieuwe logingegevens toegestuurd.
- Nieuw team: Wij delen graag onze expertise met u. De vaste contactpersonen voor
Remedium zijn: Nelleke Roelofsen, Nicoline Groenink en Caroline van Dijk.
- Verzuim aanpak: Uiteraard is ons doel om (de schade door) verzuim te beperken. Wij
willen dit onder andere realiseren door intensief samen te werken u als ondernemer, de
werknemer en alle andere partijen die bij verzuim betrokken zijn (o.a. de
verzuimverzekeraar).
Wat te doen voor deze overgang?
U hoeft niets te doen. U heeft een deelnemersovereenkomst met Stichting Remedium en
blijft gewoon deelnemer bij Remedium.
Nieuwe mantelovereenkomst ziekteverzuimverzekering
Zoals eerder aangekondigd in de nieuwsbrief van eind vorig jaar heeft uw
brancheorganisatie een nieuwe mantelovereenkomst voor een ziekteverzuimverzekering
gesloten met Insurance Managers. Deze nieuwe polis garandeert voor 2016 een gemiddeld
lagere premie dan uw verzuimverzekering in 2015. Remedium heeft korte lijnen met
Insurance Managers, zodat gestuurd wordt op schadelastbeperking en u ontzorgd wordt.
Voor het opvragen van een vrijblijvende offerte en meer informatie kunt u telefonisch
contact opnemen met Insurance Managers (contactpersoon Matthijs de Jong) op nummer
(038)82 00 375.

En nu?
De Remedium deelnemersbijdrage wordt begin februari gefactureerd. Hiervoor worden de
medewerkers aantallen uit VerzuimXpert gebruikt. Wij willen u vragen om de gegevens
voor 31 januari a.s. te controleren in het verzuimsysteem. Kunt u nog niet inloggen via
www.remedium.org en dan de knop ‘verzuim en herstelmeldingen’? Neemt u dan even
contact met ons op.
Ten slotte
Heeft u vragen naar aanleiding van de overgang of wilt u gewoon nader kennismaken? U
kunt ons tijdens kantooruren bereiken via (033) - 30 30 799 of info@remedium.org.
Wilt u geen berichten meer van ons ontvangen? U kunt zich afmelden via
info@remedium.org
Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!
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