
Van inzicht tot aanpak en meer

Certimed
schept klaarheid  
bij ziekteverzuim



3Certimed | Van inzicht tot aanpak en meer

Duidelijke antwoorden, 
handige werkinstrumenten 
en heldere inzichten

Enkele voorbeelden die de expertise en de daadkracht 
van Certimed concreet maken. 

Marktleider in verzuim Meer dan 5.000 klanten

Meer dan 300 controleartsen Meer dan 130.000 controles per jaar.  
Controlecentrum binnen bereik van de werknemer

Uw controleresultaat de volgende werkdag Gepersonaliseerde rapporten en analyses met 
verschillende benchmarks

www.certimed.be

Werkverzuim is een constante uitdaging voor uw onderneming. Het haalt het 
bedrijfseconomisch resultaat en de efficiëntie naar beneden. Om (ongegrond) 
verzuim te voorkomen, te herkennen, te objectiveren en er daadkrachtig mee 
om te gaan kunt u een beroep doen op Certimed.

Want Certimed is uw partner bij uitstek voor snelle, objectieve medische  
controles, bruikbare data uit doorgedreven beheer van attesten en analyses 
verwerkt tot bruikbare, heldere rapporten die waardevol inzicht bieden  
in de trends en oorzaken van verzuim.

Certimed, niks dan troeven 

bedrijven

5000+
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Ons basisaanbod bestaat uit snelle, objectieve medische controles en heldere 
inzichten op basis van het doorgedreven beheer van attesten. Kortom, meer  
dan voldoende om steevast en met stelligheid de juiste beslissing te nemen. 

Wat ons verder onderscheidt, is dat we uit alle verzamelde data analyses en  
rapporten distilleren die u inzicht bieden in de oorzaken van verzuim, en dit  
op basis van relevante criteria. Meteen een stevige basis voor doelgerichte 
oplossingen om het verzuim efficiënt aan te pakken.

Medische controles voor een snel  
en helder antwoord 

Certimed biedt snelle, onafhankelijke medische controles aan waardoor u objectieve 
antwoorden krijgt over ziekteverzuim op het werk. Zo weet u quasi meteen zwart op  
wit waar het op staat. 

De controles gebeuren op vraag van de klant of op basis van verzamelde data, en doen 
de duur en frequentie van kort en lang verzuim in uw organisatie dalen. Zo garanderen 
we samen een optimaal en efficiënt controlebeleid. Met Certimed is het ook makkelijk  
om de uitgevoerde medische controles correct op te volgen via de online klantenzone. 

Bruikbare data over verzuim 

Bij Certimed halen we niet enkel data uit controleresultaten, maar ook uit ons  
doorgedreven beheer van attesten. Wij verwerken de diagnostiek waardoor we ook  
de oorzaken kunnen bepalen en rapporteren. En… u kunt met zekerheid gerichte 
maatregelen nemen om verzuim te beperken.

Analyses en rapporten om verzuim 
aan te pakken 

Certimed reikt u als een echte HR-partner bruikbare analyses en rapporten aan die  
u inzicht geven in de trends en oorzaken die leiden tot verzuim op het werk. U krijgt  
deze in de vorm van heldere presentaties met concrete aanbevelingen. 

Certimed biedt u verder ook procedures om met verzuim om te gaan, richtlijnen om  
ze te implementeren, voorbeeldbrieven naar werknemers en zo nodig ook juridisch  
eerstelijnsadvies.

Een samenwerking met Certimed biedt u zekerheid en duidelijkheid bij verzuim. U weet 
waarmee u te maken hebt, wat u te doen staat en ook waarom u die welbepaalde actie 
onderneemt. Kortom, Certimed maakt een einde aan de onzekerheid én biedt u meteen 
ook het begin van de oplossing.

Een aanbod voor een
daadkrachtige aanpak

Onze resultaatgerichte opleidingen 

Verzuimgesprekken

Een praktische en diepgaande training die leidinggevenden gesprekstechnieken  
aanreikt om verzuimgesprekken aan te gaan en bij te dragen aan het verzuimbeleid  
van de onderneming.

Do’s en dont’s

Na deze basisopleiding verzuim bent u in staat een actief aanwezigheidsbeleid op  
poten te zetten, in concrete verzuimcases juist te handelen en in sociaal overleg te gaan. 

Op maat

Ook voor specifieke opleidingen op maat kunt u bij ons terecht. In overleg met u kunnen 
we een voorstel uitwerken.
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Wat onze klanten vertellen...

Certimed is ontstaan uit het vroegere Mensura Absenteïsme. Op basis van  
heldere en precieze data en inzichten helpt Certimed u met advies, opleidingen 
en expertise op maat om verzuim maximaal te beperken en terug te schroeven.

Van inzicht tot aanpak en meer

“Doordat de controles van  
Certimed efficiënt ingepland 
en volgens onze modaliteiten 
uitgevoerd worden, hebben we 
onze verzuimdrempel drastisch 
verhoogd. Op deze manier  
hebben we een onmiddellijk 
effect op ons verzuim kunnen 
vaststellen.”

Dienstenchequesector

“Doordat de klantenzone  
gebruiksvriendelijk en  
laagdrempelig is, kunnen  
wij op minder dan een halve  
minuut een medische controle 
aanvragen en doorsturen.  
En dankzij de rapporten die  
we uit de klantenzone kunnen  
genereren, is de opvolging  
van ons beleid perfect  
realiseerbaar.”

Beveiligingssector

“Doordat we een vast  
aanspreekpunt en klantenteam 
hebben, worden onze vragen 
professioneel beantwoord en 
verloopt de dagelijkse werking 
optimaal.”

Ziekenhuissector

“Door de doorgedreven analyses 
en aanbevelingen van Certimed 
hebben we steeds de vinger 
aan de pols en kunnen we onze 
acties gericht opzetten, precies 
waar het nodig is, waardoor ze 
echt effectief zijn.”

Logistieke sector Maak komaf met elke onduidelijkheid 

inzake verzuim!

Kies voor Certimed als partner om het verzuim 
in uw organisatie daadkrachtig aan te pakken. 
Contacteer ons. Wij helpen u graag verder!

Certimed

T +32 11 30 12 52
E hasselt@certimed.be
www.certimed.be 

Taxandria Center
Gouverneur Roppesingel 25
3500 Hasselt 
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