Nieuwsbrief, januari 2020
TRANSITIE REMEDIUM 2020
Zoals in december reeds gecommuniceerd, krijgt Remedium een nieuwe uitvoerder.
De verhuizing van de backoffice heeft echter enige vertraging opgelopen. Hierdoor kunnen ziek- en
herstelmeldingen t/m maandag 20 januari a.s. nog gewoon via het verzuimsysteem VerzuimXpert
worden doorgevoerd met uw gebruikelijke inlogcode.
Voor lopende dossiers kunt u tot die datum bellen met 033-3030799 (of het algemene nr van Rienks
033-4942280), alwaar Annemieke Catsburg en Nelleke Roelofsen de begeleiding van de dossiers tot
eerder genoemde datum verzorgen.
Verzuimsysteem
Remedium stapt eind januari over op het verzuimsysteem Dossiermanager. T/m maandag 20 januari
2020 kan er nog gemuteerd worden in VerzuimXpert. Daarna wordt het verzuimsysteem afgesloten
voor de data-overdracht. Vanaf 21 januari kan er niet meer online gemuteerd worden in VerzuimXpert.
Wij hopen uiterlijk 1 februari via het nieuwe verzuimsysteem weer beschikbaar te zijn voor alle
deelnemers. Tot die datum kunnen ziek- en herstelmeldingen telefonisch via 0800-0708 of per mail
aan info@remedium.org worden doorgegeven.
Rond 27 januari ontvangt u een nieuwe login voor het nieuwe verzuimsysteem. In die mail informeren
wij u nader.
U kunt in ieder geval alvast uw werknemers informeren over het feit dat hun gegevens die in het
verzuimsysteem staan opgenomen (naw en eventuele rapportages) per eind januari worden
overgedragen aan de nieuwe uitvoerder. Voor een concepttekst KLIK HIER.
Lopende verzuimdossiers
Alle lopende verzuimdossiers worden beoordeeld en overgezet. Werknemers die nu ziek zijn en
waarvan er een medisch dossier is aangelegd, ontvangen een machtiging voor overdracht van het
medische dossier met het verzoek deze machtiging getekend te retourneren.
Vanaf 1 februari 2020
Telefoon
Het telefoonnummer van Remedium wordt per 27.1.2020: 0800-0708.
Wijzig dit nummer onder uw contacten in uw mobiele telefoon of zet hem er direct in.
Informeer ook uw medewerkers die momenteel ziek zijn over het gewijzigde telefoonnummer.
Casemanagers
Renée Bolwerk en Sandra van den Bedem worden uw eerste aanspreekpunt en vervullen straks de
rol van casemanagers. Zij opereren in de zogenoemde ‘verlengde arm’ van de bedrijfsarts waardoor
de bedrijfsarts een stuk verantwoordelijkheid aan de casemanager mag delegeren. Hierdoor kan de
casemanager echt als verzuimcoach optreden, kan demedicaliseren daar waar mogelijk. Bovendien
kunt u bij hen terecht als u preventief actie wilt ondernemen voor één van uw medewerkers zonder dat
er sprake is van een ziekmelding.
Heeft u vragen over de op handen zijnde wijzigingen, belt u dan met Nicole Hoetjes 06-22205263 voor
drogisterijondernemers of Sylvia van Kempen 06-44686477 voor tabaksdetaillisten.

ACTUELE WERKNEMERSGEGEVENS I.V.M. FACTURATIE 2020
De werknemersgegevens die nu in ons systeem VerzuimXpert staan, vormen de basis voor de
deelnemersfacturatie 2020. Mochten er afgelopen jaar mutaties zijn geweest, pas uw
werknemersbestand dan nog aan VerzuimXpert. Dit kan nog tot en met 20 januari 2020, daarna wordt
VerzuimXpert afgesloten en worden alle data overgezet naar de nieuwe uitvoerder.

VERZUIMDATA AFGELOPEN JAREN PRINTEN
U kunt uw verzuimdata van de afgelopen jaren afdrukken via het verzuimsysteem van Remedium.
Altijd prettig om inzichtelijk te hebben, zowel voor uw eigen dossier (eventueel voor gesprekken met
uw medewerkers) of voor verzekeraars op het moment dat u offerte bij een nieuwe partij gaat
aanvragen (dan moet u uw verzuimhistorie van minimaal 3 jaar kunnen overleggen).
HIER vindt u een instructie hoe u deze verzuimstatistieken kunt downloaden.
Doe er uw voordeel mee.

Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Meld u af via info@remedium.org.
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