NIEUWSBRIEF
november/december 2020
Het einde van het jaar 2020 nadert met rasse schreden. Een jaar wat ons vooral zal bijblijven als het
jaar van COVID-19, met alle zorgen en uitdagingen die dat met zich mee heeft gebracht voor u
persoonlijk maar ook als ondernemer. Wij kijken daarin met veel respect naar u allen. Maar het is ook
een jaar waarin we weer meer waardering gekregen hebben voor immateriële zaken als familieband,
vriendschap, zorg en mentale gezondheid. Onderstaand hebben we een aantal onderwerpen
geselecteerd die we graag met u willen delen. We staan altijd open voor suggesties, dus al er een
onderwerp is waarover u graag wat wil lezen in een volgende nieuwsbrief, laat het ons weten. Wij
staan klaar voor u!

NOTA DEELNEMERSBIJDRAGE 2021:
Controleer uw gegevens in dossiermanager
Begin 2021 wordt de deelnemersbijdrage aan u belast over het nieuwe
jaar. Wij hebben de afgelopen maanden geconstateerd dat niet alle
deelnemers het verzuimsysteem dossiermanager hebben bijgewerkt
met het totale huidige personeelsbestand. Wij willen u derhalve vragen
om vóór 15 december 2020 te controleren of u alle medewerkers die
bij u in dienst zijn te registreren in dossiermanager. Wat in ieder geval
van belang is dat de volgende medewerkersgegevens juist in het
systeem staan:
Naam
Geboortedatum
Geslacht m/v
Mobiele telefoonnummer
Mailadres
Datum indiensttreding
Contracturen per week
SV jaarloon
Wij willen u erop attenderen dat het actueel houden van uw medewerkersbestand in dossiermanager
ook functioneel is als u verzuimstatistieken wenst uit te draaien, bijvoorbeeld om een nieuwe
verzuimverzekering te gaan inkopen. Uw verzuimverzekering vraagt dan altijd om de
verzuimstatistieken van de afgelopen 3 jaren. Als op dat moment alléén de verzuimende medewerkers
in dossiermanager staan opgenomen zijn de verzuimstatistieken niet te gebruiken en dient u alsnog
met terugwerkende kracht alle medewerkers over de afgelopen 3 jaren in te voeren. Derhalve het
advies om het actueel te houden, om veel werk achteraf te vóórkomen! Wellicht ten overvloede
melden wij u dat Remedium in dossiermanager werkt met een privacy domein (data-kluis), hetgeen
betekent dat alle data wel wordt bewaard in het systeem maar dat voor de casemanagers alleen uw
verzuimende medewerker zichtbaar is.

Melden van herstel of deelherstel verzuimende medewerker
In de verzuimbegeleiding en de gesprekken die de casemanagers met u hebben, komen we nog wel
eens tegen dat de medewerker op 100% ziek staat in het verzuimsysteem maar in de praktijk al weer
is gestart, gedeeltelijk of volledig. Wij willen u vragen de juiste percentages verzuim actueel in
dossiermanager te houden.

Tarief Remedium 2021
Voor het jaar 2021 worden de tarieven van Remedium met 1,2 % verhoogd.
De tarieven per 2021 zijn € 110,38 voor medewerkers vanaf 13 uur per week en € 79,20 voor
medewerkers t/m 12 uur per week.

Nieuw telefoonnummer Remedium

Remedium heeft een nieuw telefoonnummer:

085 - 50 04 065
Het nummer 0800-0708 is vervangen door: 085 – 50 04 065.
Wijzig het nummer direct in uw contacten op uw telefoon en eventueel
ook in uw personeelsmap zodat iedereen Remedium - ook in het
nieuwe jaar - goed kan bereiken. Informeer ook uw medewerkers die
momenteel ziek zijn over het gewijzigde telefoonnummer.

Mondkapjesplicht per 1 december 2020
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verplicht het kabinet het dragen van een
mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december 2020.
Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje
gaan dragen. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet
naleeft, riskeert een boete van € 95.

Tot slot
Wij wensen u namens het hele team van Remedium fijne feestdagen. Meest belangrijke wens is
natuurlijk “Blijf Gezond.”

Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Meld u af via
Stichting Remedium
T 085 – 50 04 065

Kerkstraat 31
I www.remedium.org

info@remedium.org.
3741 AJ Baarn
E info@remedium.org.

