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‘De Arbodienst’ introduceert de interne arbodienst.

Ondernemers nemen verzuimbestrijding actief ter hand 
 
De Arbodienst bv uit Leiden brengt een nieuw concept op de markt op het 
gebied van arbo-dienstverlening: de interne arbodienst. Bedrijven die 
hiervan gebruikmaken, worden door De Arbodienst gecoached om zo zelfstandig 
mogelijk alle administratieve handelingen rondom verzuim(bestrijding) te 
verrichten. Voor het gespecialiseerde werk kan men terugvallen op 
deskundige ondersteuning. Na een succesvolle proefperiode, waarop zowel 
klanten als bedrijfsartsen enthousiast reageerden, gaat deze dienst met 
ingang van 1 januari 2004 officieel van start.  
 
‘De Arbodienst’ biedt de werkgever gespecialiseerde software aan waarmee 
hij zijn eigen verzuim kan registreren, de agenda van de bedrijfsarts kan 
plannen en de zgn. Poortwachter-formulieren zelf kan verwerken. Om dit 
proces soepel te laten verlopen leidt ‘De Arbodienst’ een 
verzuimcoördinator op, bij voorkeur iemand in dienst van de werkgever. Deze 
persoon is op de hoogte van de ins en outs van het bedrijf en de 
verzuimende werknemers.  
 
De spreekuurplanning van de bedrijfsarts vindt, via een internetverbinding, 
plaats door de coördinator. De spreekuren worden bij het bedrijf zelf 
gehouden. Daardoor ontstaan korte communicatielijnen met de leiding en 
medewerkers van het bedrijf. Hierdoor wordt tevens de reïntegratie in 
(passend) werk een stuk gemakkelijker. 
 
Pim Berkhout, directeur van De Arbodienst bv: ‘Het creëren van een eigen 
interne arbodienst, past bij het voeren van een goed verzuimbeleid. 
Ondernemers besparen hiermee aanmerkelijke kosten, doordat het leidt tot 
minder verzuim. Ook de kosten voor arbo-dienstverlening dalen daardoor.’ 
Het nieuwe concept is inmiddels bij de eerste klanten geimplementeerd, en 
de belangstelling ervoor is groot.  
 
De Arbodienst bv ontwikkelde het nieuwe concept omdat uit onderzoek bleek 
dat veel klachten bestonden over traditionele arbodienstverleners. Dit 
betrof onder andere hoge kosten, nodeloos ingewikkelde formulierenstromen, 
miscommunicatie en vertragingen.  
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