Health & safety

Eenheidsstatuut
Health & Safety Services
Het eenheidsstatuut is een feit!
1 januari 2014 is een historisch moment in het Belgisch sociaal recht. Want sinds dan zijn de statuten
van arbeiders en bedienden gelijk, en dat belooft een ingrijpende (r)evolutie in het sociaal-juridische
landschap. De carenzdag? Die wordt geschrapt, wat een extra impact kan hebben op het absenteïsme
binnen uw onderneming.

Hogere kosten en meer verzuim?

•

Door aangekondigde medische controles zijn uw
werknemers minder geneigd tot verzuim. Bovendien

Door het wegvallen van de carenzdag krijgt u er als

onderzoekt de controlearts of de duur van het verzuim

werkgever een extra uitgave bij: sinds 1 januari 2014

wel redelijk is.

is ook de eerste dag afwezigheid van uw werknemers

•

Een onrechtmatig gebruik van ziektedagen kan

voor uw rekening. Dat betekent mogelijk ook dat de

uw financiën én uw productiviteit in de problemen

verzuimdrempel voor arbeiders voortaan lager ligt – “die

brengen. Met een aanwezigheidsplan en medische

dag is tóch betaald”. Het is dus niet denkbeeldig dat het

controles maakt u uw werknemers bewust van

globale absenteïsme door de nieuwe regeling toeneemt.

de gevolgen van frequent kort verzuim op uw
onderneming.

Anticipeer met medische controles en
bewustmaking.

Pas indien mogelijk rechtstreekse convocatie toe. Bij
een rechtstreekse convocatie wordt uw werknemer
rechtstreeks uitgenodigd op het kabinet van de

De
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van
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gewaarborgd
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controlearts.

Organisatorische problemen? Wees ze voor: maak uw
mensen bewust van de gevolgen van frequent kort

Rechtstreekse convocatie biedt voordelen voor alle

verzuim, en wijs hen op hun eigen verantwoordelijkheid.

betrokkenen want:
•

De Health & Safety Services van Securex staan u bij
met een globaal aanwezigheidsplan (waarmee u de
afwezigheidscijfers in uw onderneming onder controle
houdt) en de medische controles die erbij horen. Zo geeft
u een krachtig signaal bij frequent kort verzuim, want:

uw werknemer weet heel precies wanneer en waar
zijn medische controleonderzoek plaatsvindt.

•

U als werkgever werkt kostenefficiënt, want u betaalt
slechts één medische prestatie.

Vraag het advies van onze experts.

Medische controles behoren tot de basisopdrachten

Geen idee hoe u uw kosten rond absenteïsme het best

van Securex. Ze verlagen uw kosten voor frequent kort

verlaagt? Overweegt u een geïntegreerd verzuimbeleid

verzuim, terwijl ze de kwaliteit van het geleverde werk de

voor uw onderneming? Of maakt u graag een afspraak

hoogte in stuwen, en de interne sociale relaties versterken.

voor een oriënterend gesprek met een van onze experts?

Verlies geen tijd en sluit nu een overeenkomst met Securex

Contacteer dan uw Health & Safety Advisor voor advies en

voor een vastgelegd aantal medische controles per jaar.

ondersteuning.

We hebben meer dan driehonderd artsen klaar staan om

Op zoek naar informatie over human resources of outpla-

onderzoeken uit te voeren in uw onderneming.

cement, juridische veranderingen of gezondheid en preventie? Ontdek ons uitgebreide aanbod rond het een-

Voor grotere bedrijven raden we een geïntegreerde

heidsstatuut voor arbeiders en bedienden op

aanpak van absenteïsme aan: we graven naar de kern van

www.securex.be/eenheidsstatuut.

uw problemen en benaderen ze positief en dynamisch. Met
onze preventieve maatregelen holt u niet langer achter de
feiten aan, maar vermijdt u verzuim en krikt u het welzijn
van uw werknemers op. En dat van ú …

Blijf op de hoogte !
Voor meer informatie over de evolutie van het eenheidsstatuut en het aanbod van Securex,
ga naar www.securex.be/eenheidsstatuut. Voor sociaal-juridische detailinformatie, met grondige
analyses, nuttige documenten en recente artikels surft u naar www.lex4you.be/eenheidsstatuut

www.securex.be/eenheidsstatuut
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Pak absenteïsme doelgericht aan
met Securex.

