Gericht op de vitaliteit
en het welzijn
van uw werknemers

wat kunt
u als klant
van ons
wat bieden wij?

Stelt u zich eens voor. De regie voeren over uw

En bovendien vaak de helft goedkoper dan uw

eigen Arbodienstverlening. Met de beschikking

huidige dienstverlener. Waar u wellicht toch al

over een team van Medisch Specialisten, MRI

niet zo tevreden over bent. Te mooi om waar

diagnostiek, psychologen en fysiotherapeuten.

te zijn denkt u? Ga dan vrijblijvend het gesprek

Direct binnen 48 uur voor u inzetbaar door heel

aan met AllinArbo. En laat u net als onze andere

Nederland.

klanten overtuigen!

verwachten?

Arbo dienstverlening met gecertificeerde bedrijfsarts plus 3 uren consult arbeidsjurist

Landelijk dekking met 110 vestigingen

Nadruk op kwaliteitsnetwerk met topzorg, diagnostiek (o.a. DIX) en sporten beweegprogramma’s

Binnen 48 uur (para)medische zorg zonder wachttijden: MRI onderzoeken, fysiotherapie,
Medisch Specialisten, alles onder 1 dak

onze visie

Eigen Zelfstandige Kliniek (ZBC) met rugscan en alle zorg op het gebied van lage rugklachten

Verzekerde zorg, geen extra kosten, alleen gering aansluitabonnement
De kracht van een bedrijf wordt bepaald door de

deskundigen die te allen tijde kunnen worden

vitaliteit van de medewerkers. Om vitaal te blijven

ingezet, waar mogelijk vergoed door de zorgver-

of worden moet je zorgen voor goede mensen

zekeraar. Gericht op snelle actie, persoonlijke

om je heen, ieder met hun eigen specialiteit. Met

benadering en structurele oplossing om mensen

een multidisciplinair netwerk van professionele

op weg te helpen.

Zowel preventief, bij verzuim en bij sportblessures direct inzetbaar

onze dienstverlening

all inarbo en faq’s

Q

A

In grote lijnen bestaat deze uit twee zaken. Naast

Tenslotte onderscheiden we ons met: geen dure

Heb ik als werkgever net als mijn werknemers

Inderdaad! U krijgt een vaste bedrijfsarts aan uw

het aansluitabonnement werken wij uitsluitend met

uurconsulten maar uitsluitend kosten op basis van

altijd te maken met een en dezelfde bedrijfsarts?

bedrijf gekoppeld.

spreekuren, zonder verdere kosten daarnaast. Met

werkelijk besteedde tijd, waarbinnen vaak al de

tevens voorzieningen welke vanuit de zorgverze-

meest relevante informatie bij ons bekend kan zijn.

Waarom is All InArbo sneller, goedkoper en

Wij hebben relatief lage overhead, onze dien-

keraar worden vergoed, dus zonder meerkosten.

Slechts in die gevallen waarbij sprake is van een

persoonlijker in zijn dienstverlening?

stverleners zijn persoonlijk bereikbaar en onze

In de standaard aansluitmodule met daarin onze

gecompliceerde casuïstiek zou eventueel een lan-

policy is om u bij niet standaard verzuim binnen

basisvoorzieningen, vindt u bovendien een aantal

gere inzet van een van onze juridische of medische

48 uur te informeren over de diagnostiek, het plan

interessante gratis extra’s terug.

specialisten aan de orde kunnen zijn.

van aanpak en de te verwachten verzuimduur van
uw medewerker

We bieden daarmee een pakket met daarin als

Niet onbelangrijk: wij zijn als zorgverlener en jurist in

extra, in vergelijking met de meeste standaard

de meeste gevallen snel, persoonlijk en rechtstreeks

Wat is de waarde van een landelijk netwerk

Het beschikbaar hebben van 110 vestigingen door

Arbo- pakketten, voor 3 uren arbeidsjuridisch gratis

voor u bereikbaar.

voor mijn organisatie?

heel Nederland maakt het voor All InArbo een

advies, snelle toegang tot Medisch specialisten en

stuk eenvoudiger om verzuimmanagement te

MRI en overal in Nederland fysiotherapie binnen 48

organiseren. Uw medewerker wordt daardoor

uur. En, zeker zo belangrijk, geen meerkosten voor

dichtbij de werkplek voor een spreekuur uitgeno-

bijvoorbeeld een jaarlijks verzuimoverzicht of een

digd en ook de behandeling is vlak in de buurt

probleemanalyse.

van woon- of werkplek. En dat scheelt toch tijd…

Welke voordelen levert de samenwerking met

Doordat we vaak binnen 48 uur met diagnostiek

All InArbo verder op?

en behandeling starten, zonder wachtlijst, zit uw
werknemer niet onnodig thuis. En iedere besparing op een verzuimdag (TNO; € 300 per dag) telt!

all inarbo

DIX:

modules

Duurzame
Inzetbaarheids
Index

All InArbo Module 1 		

Verzuim-en Arbopakket 		

Standaard aansluitmodule 			Tarief

Aansluitkosten 			Per medewerker 				Prijs afhankelijk aantal medewerkers
									en verzuim percentage 				 X
				Inclusief:

De Dix is een in samenwerking met
TNO ontwikkeld meetinstrument. De

•

			

Verzuimregistratiesyst. 			

Digitaal, gekoppeld aan PZ database bedrijf		

X

•

			

Directe toegankelijkheid 			

Bedrijfsarts, Bedrijfsjurist, Bedrijfsfysiotherapie		

X

•

			

Snelle toegang tot: 			

MRI, Neurochirurgie, Orthopedie 			

X

werknemer als management van

•

			

Abonnement NL netwerk Fysiofirst 		

Binnen 48 uur in Nederland fysiotherapie		

X

organisaties inzicht te geven in de

•

			

Juridische ondersteuning 			

Eerste 3 uur gratis 				

X

‘DIX’ is ervoor bedoeld om zowel

verschillende aspecten van duurzame

150,-

inzetbaarheid en levensfasebeleid.

				Bedrijfsarts 				Spreekuur (*) 					 165,-

Het geeft inzicht in zowel oorzaken

Spreekuren (*) 			Bedrijfsjurist 				Juridisch spreekuur (*) 				
				Bedrijfsarts 				Probleem Analyse ( inclusief in abonnement) 		

X

(*) of deel van uurbedrag bij korter consult 		Bedrijfsfysiotherapeut 			Spreekuur arbeidsergonomie en preventie (*) 		

120,-

als de stand van zaken rondom
inzetbaarheid, waarmee concrete
stuurinformatie wordt verkregen.

Interventies			Fysiotherapie 				Aanvullende verzekering 				 Geen (meer) kosten
Overigen

		Probleemanalyse 				Onderdeel verzuimregistratiesysteem 		

Geen (meer) kosten

De DIX kan worden ingezet als
onderdeel van gezondheidsman-

1e jaars evaluatie 				Onderdeel verzuimregistratiesysteem 		

Geen (meer) kosten

agement, arbobeleid, medewerker

				Verzuimoverzichten 			Onderdeel verzuimregistratiesysteem 		

Geen (meer) kosten

tevredenheid, loopbaanbeleid, het

				

All InArbo Module 2 		

Verzuim-en Arbopakket plus 		DIX Module (incl. Module 1)

				Inzet DIX 				Duurzame Inzetbaarheids Scan (ism TNO) 		 22,				Bedrijfsscan DIX				Bedrijfsscan					 37,50

nieuwe werken en sociale innovatie.

PREVENTIE

INTERVENTIE
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portfolio

Over Partner Best Vitaal:

JC Beetslaan 39 A
2131 AG Hoofddorp
T: 023-5658168

f: 084-7170882

www.allinarbo.nl
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