
OZD
personeel

Arbomanagement is 
prestatiemanagement 

''Is alles rondom arbomanagement 
goed geregeld?''



Flexibel pakket

Als organisatie wilt u de veiligheid en gezondheid 

van uw personeel goed geregeld hebben. Maar wij 

snappen ook dat u niet alles kan of overal tijd voor 

heeft. OZD Personeel is de schakel op het gebeid van 

arbomanagement. Wij zijn er om met verstand van zaken 

dit goed te regelen zonder hoge kosten en flexibel waar 

nodig.

Persoonlijke aanpak

U kunt bij ons rekenen op een persoonlijke 

aanpak, waarin slim wordt meegedacht. De kosten verdient 

u met gemak terug. Bedenk wat u allemaal kunt doen in 

de tijd die u bespaart door niet overal zelf meer van op de 

hoogte te hoeven zijn of dat u de verzuimbegeleiding of 

risico inventarisatie kunt uitbesteden.

Snel schakelen

Onder de vlag van OZD Personeel delen wij 

onze specifieke kennis en vaardigheden met elkaar. Dit 

betekent dat wanneer een werknemer ziek wordt, of er is 

twijfel over de beschikking Whk of u wilt uw medewerkers 

voorlichting geven, er gekwalificeerde collega’s klaar staan 

met specialismen op die gebieden. Hierdoor kunnen we 

snel schakelen en problemen oplossen.

‘OZD Personeel is de 
schakel op het gebied 

van Arbomanagement’

Kies OZD personeel

 Levert kwaliteit door specialisten.

 Zorgt voor zekerheid.

 Geeft rust doordat uw zaken goed 
geregeld zijn.

 Creëert tijd omdat wij de rompslomp 
overnemen.

 Bespaart geld, doordat u zich op uw 
mensen kunt richten.

 Voorkomt problemen, door snel en 
efficiënt schakelen.

Contact 

Voor meer info over OZD Personeel: Ga naar de 

onderstaande website. U kunt ons ook altijd bereiken 

via mail of telefoon.

 www.ozdpersoneel.nl

 contact@ozdpersoneel.nl

 085-5803918

OZD
personeel

Klik om te vergroten 
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Casemanagement

Onze arbodienst gaat verder dan alleen 

de begeleiding van een zieke werknemer. Bij case 

management gaat het om coördinatie, organisatie en 

regie. Daarbij bieden we de werknemer toegang tot een 

bedrijfsarts en de werkgever de ondersteuning van een 

arbeidsdeskundige.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Bij een langdurig verzuim moet gekeken worden 

naar de mogelijkheden van de werknemer. Daarbij wordt 

op basis van een onderzoek gekeken naar de belasting van 

diverse functies en de belastbaarheid van de werknemer. 

Uitgangspunt is of er passende arbeid binnen de eigen 

organisatie is

Re-integratie 2e spoor

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) brengt 

de risico’s van de arbeidsomstandigheden in kaart. Hoe 

groot zijn de risico’s? Wat heeft de meeste prioriteit? 

Welke maatregelen moeten er worden getroffen? Een 

kerndeskundige van OZD Arbo kan toetsen of de RIE 

‘volledig, betrouwbaar en actueel’ is.

‘Verlaagt kosten,  
verhoogt plezier’

Waarom OZD arbo - curatief?

 Zorgt ervoor dat een zieke 
medewerker z.s.m. aan de slag kan.

 Helpt bij verzuimbegeleiding en 
maakt het u makkelijk.

 Helpt kosten van verzuim zo laag 
mogelijk te krijgen.

 Zorgt ervoor dat u aan uw wettelijke 
verplichtingen voldoet.

 Voorkomt boetes van het UWV.

 Analyse en managementinformatie 
over verzuim

arbo
OZD

Curatief

OZD Arbo - Preventief

OZD Arbo is opgesplitst in 2 onderdelen, Curatief 

en Preventief. Via de knop hieronder ga je naar het 

onderdeel Preventief. Tevens vind je hier ook de 

contactgegevens van OZD Arbo.



Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een RI&E brengt de risico’s van de 

arbeidsomstandigheden in kaart. En evalueert hoe groot 

deze risico’s zijn. Wat heeft het meeste prioriteit? Welke 

maatregelen moeten er worden getroffen? En wie is de 

preventiemedewerker? Een kerndeskundige van OZD Arbo 

kan toetsen of de RI&E volledig, betrouwbaar en actueel is.

PAGO/PMO

Voor bepaalde risico’s uit de RI&E bestaat een 

wettelijke verplichting om de werknemers een periodiek 

arbeidsgezondheidsonderzoek aan te bieden. Naar wens 

van de organisatie kan dit onderzoek worden uitgebreid 

naar een preventief medisch onderzoek. OZD Arbo helpt 

mee bij de implementatie van deze PAGO-cyclus.

Arbocoördinator

Als arbocoördinator geven we inzicht in het totale 

speelveld van arbomanagement. Vanuit de RI&E worden 

de thema’s benoemd waarmee een organisatie aan de slag 

kan. Voorbeelden van thema’s zijn beleidsvraagstukken, 

financiële risico’s en voorlichting en instructies. Deze 

thema’s zijn de bouwstenen naar de duurzame 

inzetbaarheid van uw medewerkers.

Waarom OZD arbo - preventief?

 Zoldoen aan wettelijke verplichtingen 
Arbozorg

 Volledige RI&E, inclusief Plan van 
Aanpak en Toetsing

 Voorkom boetes Nederlandse 
Arbeidsinspectie

 Digitale platform voor workflows

 Ondersteuning 
preventiemedewerkers bij taken

 Thema’s Duurzame Inzetbaarheid 
werknemers

Contact 

Voor meer info over OZD arbo: Ga naar de 

onderstaande website. U kunt ons ook altijd bereiken 

via mail of telefoon.

 www.ozdarbo.nl

 info@ozdarbo.nl

 085-5803918

arbo
OZD

Preventief

Klik om te vergroten 

Beheersing van risico’s 
is de eerste stap naar  

duurzame inzetbaarheid
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Training/voorlichting

De kennis en vaardigheden van uw medewerkers 

verhogen levert uw organisatie altijd wat op. OZD Training 

heeft diverse trainingen beschikbaar om de persoonlijke 

ontwikkeling en gezondheid van uw medewerker te 

ondersteunen. Of voorlichting in de vorm van een 

microtraining om uw medewerkers te informeren op 

bedrijfsspecifieke risico’s.

Workshops

De training en voorlichting wordt grotendeels 

digitaal aangeboden. Maar het is mogelijk om een 

workshop te organiseren om uw medewerkers in 

teamverband te motiveren en enthousiasmeren. De 

workshops worden op locatie gegeven onder leiding van 

ons netwerk van trainers.

Borgen

Voor veel bedrijven is het geven van training en 

voorlichting een verplichting. Het betreft informatie die 

medewerkers nodig hebben om hun werkzaamheden 

goed te kunnen verrichten. Om dit aantoonbaar te 

maken moet een bedrijf het kunnen borgen. Via ons 

Learningmanagementsysteem zijn rapportages in een 

handomdraai gemaakt.

Contact 

Voor meer info over OZD training: Ga naar de 

onderstaande website. U kunt ons ook altijd bereiken 

via mail of telefoon.

 www.ozdtraining.nl

 contact@ozdtraining.nl

 085-5803918

OZD
training

'Verhoog de kennis en 
vaardigheden van uw 

medewerkers'

Waarom OZD training?

 Vergroot de persoonlijke ontwikkeling 
en gezondheid van uw medewerkers.

 Borg uw trainingsaanbod in uw 
organisatie.

 Rapportages over de voortgang van 
de diverse trainingen.

 Workshops voor motivatie in 
teamverband.

 Voorlichting over veilig en gezond 
werken.



Financieel risicomanagement 

Met financieel risicomanagement van OZD 

Inkomen krijgt een bedrijf een overzicht van de kansen en 

bedreigingen wat betreft de sociale zekerheid. Met inzet 

van analyses en rapportages zorgen wij ervoor dat u een 

duidelijk beeld heeft van de financiële risico’s. En wat de 

beste keuzes zijn in de hybride WGA-markt.

Verzekeringsoplossingen

OZD Inkomen adviseert en bemiddelt in 

Ziektewet- en WGA-ERD verzekeringen. Hiervoor heeft 

het agentschappen bij de grootste verzekeraars en 

volmachtgevers in de Nederlandse markt. Speerpunt in 

de afspraken met deze partijen is een goede en snelle 

claimbeoordeling. Wij behartigen uw klantbelangen 

richting de risicodragers.

Controle beschikkingen

Zowel de beschikking Werkhervattingskas (Whk) 

zoals die elk jaar in december door de belastingdienst 

wordt verstuurd, alsmede de beschikkingen van het UWV 

bij een WIA-aanvraag verdienen het om gecontroleerd 

te worden. Een foutje is snel gemaakt maar kan grote 

financiële gevolgen hebben. In bezwaar gaan tegen foute 

beslissingen is de eerste stap in het juridische proces.

‘OZD Inkomen brengt 
risico’s in kaart en zorgt 

voor oplossingen!’

Waarom OZD inkomen

 Verzekeringen op maat.

 Eenvoudige aanvraag en keuze op 
het gebied van risico.

 Het beperken van financiele risico's 
en bedreigingen.

 Duidelijk beeld door analyses en 
rappportages. 

 Begeleiding in het keuze beleid.

 Kennis van zaken zodat de 
ondernemer controle houdt.

Contact 

Voor meer info over OZD Inkomen: Ga naar de 

onderstaande website. U kunt ons ook altijd bereiken 

via mail of telefoon.

 www.ozdinkomen.nl

 contact@ozdinkomen.nl

 085-5803918

OZD
inkomen



Ziektewet

Een bedrijf kan ervoor kiezen om de ziektewet 

zelf uit te voeren of dit uit te besteden voor rekening en 

risico van een private uitvoerder. Voor een vast bedrag 

per dossier neemt de uitvoerder dit risico over. De 

uitvoering bestaat uit het vaststellen van de uitkering en 

het begeleiden van de zieke ex-werknemer. Dit is bekend 

terrein voor ons.

WGA-ERD 

Voor uittreding uit het publieke bestel is er 

wat betreft de WGA een garantieverklaring nodig. Wat 

neerkomt dat een private verzekeraar het risico verzekert. 

Bij een loonsom van meer dan € 10 miljoen, zijn er andere 

mogelijkheden en kan een bedrijf daadwerkelijk zelf 

invulling geven aan het WGA-beleid.

Sancties en maatregelen 

Voor zowel de uitvoering van de Ziektewet als de 

WGA zijn regels nodig. Dit zijn de afspraken wat werkgever 

en werknemers van elkaar verlangen en wat er gebeurt 

als één van de partijen zich niet aan de regels houdt. OZD 

Inkomen adviseert over deze afspraken en voert deze 

daarna uit.

'Werkt voor eigen  
rekening en risico tegen 

vast tarief'

Waarom OZD ERD?

 Uitbesteden uitvoering sociale 
zekerheid

 Alternatieve oplossingen ERD

 Re-integratiebeleid vastleggen

 Sancties treffen

 Maatregelen nemen
 

Contact 

Voor meer info over OZD ERD: Ga naar de 

onderstaande website. U kunt ons ook altijd bereiken 

via mail of telefoon.

 www.ozderd.nl

 contact@ozderd.nl

 085-5803918



Salarisadministratie 

Wij nemen u de zorg voor uw salarisadministratie 

uit handen en regelen een tijdige salarisverwerking voor 

uw organisatie. Wij zorgen ervoor dat u het overzicht 

houdt en duidelijkheid heeft over uw salarissen etc..  

De medewerkers ontvangen elke maand hun loonstrook in 

een eigen digitale kluis.

Arbeidsovereenkomsten

Om onnodige kosten en ergernis te voorkomen 

is het van belang om goede arbeidsovereenkomsten 

met uw werknemers te sluiten. OZD salaris zorgt voor 

een makkelijk proces van het schriftelijk vastleggen van 

afspraken met uw werknemers. Uiteraard geven we een 

signaal als er afloop of verlenging ter sprake is. Kortom een 

mooie, effectieve manier van handelen.

Consultancy

Met de juiste onderbouwing zijn kosten van 

arbovoorzieningen (deels) aftrekbaar voor de loonheffing. 

Verder zijn er loonkostenvoordelen te behalen bij het in 

dienst nemen van werknemers met een SFB-status. Wij 

rekenen het graag voor

‘Verlaagt 
administratieve druk, 

verhoogt gemak’

Waarom OZD salaris

 Goed geregeld, lage kosten.

 Logisch, persoonlijke en slimme 
samenwerking.

 Creeren van rust door middel van 
inschakelen salarisadministrateurs.

 Benodigde software voor een soepele 
samenwerking.

 Besparen van tijd.

 Voorkom hoge kosten door het gemis 
van experts.

Contact 

Voor meer info over OZD salaris: Ga naar de 

onderstaande website. U kunt ons ook altijd bereiken 

via mail of telefoon.

 www.ozdsalaris.nl

 administratie@ozdsalaris.nl  

 085-5803918

OZD
salaris



Eigen medewerkers

Payroll is de oplossing voor organisaties die 

geen tijd of energie willen steken in alle administratieve 

rompslomp van personeel. OZD Payroll laat de werving 

en selectie aan het bedrijf zelf over. Het blijven daardoor 

uw eigen medewerkers. Alleen de uitvoering van de 

administratieve werkzaamheden nemen wij over. Met 

als belangrijkste onderbouwing dat wij hier ervaring mee 

hebben.

Verzekeringen en pensioen

Als payrollbedrijf hebben wij inzicht in de financiële 

risico’s van personeel. Op basis hiervan worden de juiste 

verzekeringen afgesloten voor het personeel om te zorgen 

voor inkomensgarantie. Daarnaast krijgen de medewerkers 

een goede pensioenregeling aangeboden als deze regeling 

ook geldt bij de organisatie die hen aanneemt.

Verzuimbegeleiding

OZD Payroll heeft ervaring met de Wet Verbetering 

Poortwachter en met het WIA-casemanagement na twee 

jaar. We nemen de financiële risico’s zoals die 12-jaar lang 

voor rekening komen van een werkgever, over van onze 

klanten en zorgen dat met de juiste begeleiding deze 

risico’s worden beheerst.

Waarom OZD payroll?

 Administratieve rompslomp uit 
handen.

 De juiste verzekeringen op het gebied 
van zorg en inkomen.

 De juiste arbeidsovereenkomsten 
met de correcte salarisverwerking.

 Werknemers krijgen de juiste 
begeleiding bij verzuim.

Contact 

Voor meer info over OZD payroll: Ga naar de 

onderstaande website. U kunt ons ook altijd bereiken 

via mail of telefoon.

 www.ozdpayroll.nl

 contact@ozdpayroll.nl

 085-5803918

OZD
payroll

‘Alle zorg uit handen’
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