Leerlijn casemanagement
Regie op Verzuim
Post Bachelor Register Casemanagement
Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid

Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid is nog altijd bijzonder
belangrijk. Elke verzuimdag kost gemiddeld zo’n € 150 tot € 200.
Vooral langdurig verzuim gaat in de papieren lopen. De praktijk
laat zien dat werknemers onnodig maandenlang thuiszitten en
mogelijkheden onbenut blijven. Daarom is het nodig de hele
organisatie gericht te maken op het denken in mogelijkheden,
gekoppeld aan de financiële belangen voor alle partijen.
Welke gevolgen hebben verzuim en arbeidsongeschiktheid
voor het bedrijf en de werknemer? Waar laten werkgevers geld
liggen? Hoe kunt u een werknemer helpen zo snel mogelijk te
re-integreren? Hoe zit het met privacy? Welke vragen moet u
stellen aan welke partij? Welke meetbare en niet meetbare
risico’s spelen een rol?
Om deze en andere vragen te beantwoorden bieden wij u de
nodige kennis met gespecialiseerde opleidingen op hbo- en
postbachelorniveau, geaccrediteerd door de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen en onder licentie van Cylin Beroepsonderwijs. Stuk voor stuk praktijkgerichte opleidingen waarbij
er ook veel aandacht is voor de toepassing van de opgedane
kennis is de praktijk.

Doorlopende leerlijn
Om u te ontwikkelen tot erkend register casemanager
hebben wij een doorlopende leerlijn casemanagement
ontwikkeld. De leerlijn kent een modulaire opbouw,
waarbij de verschillende opleidingen naadloos op elkaar
aansluiten.
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HBO

Kennisdagen

Post Bachelor

Vaardigheden

Theorie-examen

Opleidingsniveau

Presentatie paper

Assessment

Kwaliteitsborging door
samenwerking met de HAN

Onafhankelijke, controleerbare
toetsing via Cylin

Al onze opleidingen en specialisaties die worden

De examens van onze opleidingen worden verzorgd

afgesloten met een examen en/of assessment, zijn

door Cylin, het Exameninstituut sociale zekerheid.

geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en

Cylin is een onafhankelijk instituut dat o.a. zorgdraagt

Nijmegen (HAN). Dit betekent dat de kwaliteit van onze

voor het samenstellen en nakijken van de examens

opleidingen gegarandeerd wordt en u beloond wordt

van de door de HAN geaccrediteerde opleidingen bij

met een felbegeerd officieel HAN-diploma.

CS Opleidingen. Op deze manier wordt de kwaliteit
van de examens geborgd en weet u zeker dat u een
waardevol diploma behaalt.
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Regie op Verzuim
Regie op Verzuim is al ruim 10 jaar dé beroepsopleiding voor casemanagers in Nederland. U leert

2

Post Bachelor Register
Casemanagement: operationeel
casemanagement

hoe u adequaat en zorgvuldig een verzuimdossier

Het operationeel register casemanagement is gericht

begeleidt, krijgt inzicht in de financiële belangen van

op wie vooral affiniteit heeft met de persoonlijke kant

werkgever, werknemer en verzekeraars en oefent met

van het vak en de mens achter het verzuimdossier.

veel praktijksituaties.

Deze opleiding is een verdieping op Regie op
verzuim. U leert de regie te nemen op het gehele

Na Regie op Verzuim kunt u verdergaan met Post

verzuimproces en de daarbij betrokken externe en

Bachelor Register Casemanagement en/of Post

interne partijen aan te sturen.

Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid.
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Post Bachelor Risk Management
Sociale Zekerheid: financieel
casemanagement op
organisatieniveau
Deze opleiding is gericht op wie als casemanager
meer op organisatieniveau beleidsmatig actief
wil zijn. U leert regie te voeren over de forse
geldstromen sociale zekerheid in organisaties.
Een opleiding waarbij beduidend meer beroep
op rekenvaardigheden wordt gedaan dan bij de
operationele variant.

Het recht om de titel ROV, RCM,
RSZ of RCMC te voeren
Na uw studie kunt u zich inschrijven bij het Register
Specialistisch Casemanagement.
• Regie op Verzuim geeft recht op de titel ROV.
• Regie op Verzuim en Post Bachelor Register
Casemanagement geeft recht op de titel RCM.
• Regie op Verzuim en Post Bachelor Risk
Management Sociale Zekerheid geeft recht op de
titel RSZ (Risk manager sociale zekerheid).
• Post Bachelor Register Casemanagement plus Post
Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid geeft
recht op de titel RCMC (Register casemanager
corporate).

Regie op Verzuim
Al 10 jaar de standaard voor casemanagement in Nederland

Met Regie op Verzuim krijgt u inzicht
in de geldstromen sociale zekerheid
en leert u een complex dossier te
begeleiden. Daarnaast krijgt u inzicht in
de financiële belangen omtrent verzuim
voor werkgever en werknemer. Ook
keuzes die een werkgever kan maken
omtrent het eigenrisicodragerschap voor
de Ziektewet en de WGA en de gevolgen
daarvan komen aan bod. Deze opleiding
duurt 8 lesdagen en wordt afgesloten
met een schriftelijk examen.

De opleiding geeft u inzicht in:
• De actuele stand van zaken van de relevante
sociale verzekeringen;
• Welke rechten en verplichtingen werkgevers en
werknemers hebben;
• Waar werkgevers nog wel eens geld laten liggen;
• De gespreksvoering met verzuimende
werknemers, ook specifiek bij psychische
problematiek;
• Op welke momenten u welke actie moet
ondernemen en hoe u de daarbij betrokken in- en
externe partijen moet aansturen;
• Waarom het voor zowel werkgever als werknemer
belangrijk is te sturen op een snelle re-integratie.
De lessen zijn interactief, zodat u ook veel leert
van de ervaringen van uw medecursisten. U rondt
de opleiding af met een examen via Cylin, het
exameninstituut sociale zekerheid. Bij een voldoende
resultaat ontvangt u een officieel diploma van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, dat zeer
gewaardeerd wordt op de arbeidsmarkt.

Titel ROV
Na uw studie kunt u zich inschrijven bij het Register
Specialistisch Casemanagement: u heeft dan het
recht om de titel ROV te voeren.
Dag 1.

>
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Programma

8 lesdagen en examen

Sociale wetgeving in de eerste twee
jaar arbeidsongeschiktheid

•

O.a. Wet verbetering poortwachter,
hoofdregels van re-integratiesubsidies
en verplichtingen van werkgever en
werknemer.

Dag 2.

Sociale wetgeving in de periode na
twee jaar arbeidsongeschiktheid

•

O.a. WGA en IVA, modernisering
Ziektewet, eigenrisicodragerschap,
financiële aspecten van verzuim en
arbeidsongeschiktheid, situatie voor de
35-minner

Dag 3.

Praktische handvatten en
arbeidsrecht

•
•
•
•

Hoe toetst UWV het re-integratieverslag?
Hoofdlijnen van bezwaar en beroep
Loonopschorting of loonstop
Ontslagprocedures bij langdurige
arbeidsongeschiktheid

•

Privacyregels van de Autoriteit
Persoonsgegevens

Regie op Verzuim

Dag 4.

Dag 6.

Kosten en baten van verzuim en
re-integratie

De rol van de bedrijfsarts
en omgaan met psychisch
arbeidsverzuim

•

Hoeveel geld is er per dag gemoeid met
verzuim en arbeidsongeschiktheid?

•
•

Wat zijn de kosten als de werknemer aan

•
•

Wat mag u van de bedrijfsarts verwachten?
Functionele mogelijkhedenlijst, het

het werk blijft voor de mogelijkheden die

vaststellen van een urenbeperking, geen

hij of zij nog wel heeft?

benutbare mogelijkheden

Inzicht in financiële belangen van

•

werkgevers en verzekeraars in het kader

Hoe herkent u psychisch verzuim en hoe
kunt u in gesprek gaan met de werknemer?

van schadelastbeheersing
Dag 7.
Dag 5.

Casemanagement in de praktijk en
tussentijdse toets

•

Communicatiestijlen en effectieve
gespreksvoering

•

Ontdek uw voorkeursstijl van

Het speelveld van de casemanager: hoe

communiceren en leer ook andere stijlen

kan hij de regie voeren, welke vragen dient

gebruiken.

hij te stellen aan de verschillende partijen?

•
•

Wanneer kan een deskundigenoordeel
worden ingezet?

Dag 8.

Wanneer kan een vervroegde IVA worden

Voorbereiding op het examen

aangevraagd?
Dag 9.

Examen

•

Open-boek-toets waarbij u laat zien dat u
inzicht heeft in complexe verzuimdossiers.
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Post Bachelor Register Casemanagement
Operationeel Casemanagement

Heeft u Regie op Verzuim afgerond? Dan
kunt u verdergaan met Post Bachelor
Register Casemanagement. U leert de
regie te nemen op het gehele verzuimproces en de daarbij betrokken externe
en interne partijen aan te sturen. Bij Regie
op Verzuim heeft u zich het theoretisch
kader eigen gemaakt. Bij de Post Bachelor
Register Casemanagement leert u hoe
u uw kennis in de praktijk inzet: hoe
pakt u een (complex) verzuimdossier
aan, welke scenario’s kunt u kiezen en
welke gevolgen hebben de verschillende
scenario’s? Dit is een belangrijk inzicht,
want een verkeerde keuze kan grote
financiële gevolgen hebben.

Post Bachelor Register Casemanagement is een
praktische opleiding waarbij de nadruk meer
ligt op communicatievaardigheden dan op rekenvaardigheden. De opleiding bestaat uit 7 lesdagen.
U sluit de opleiding af met de presentatie van
een dossieranalyse en een assessment. Bij
een goed resultaat ontvangt u een officieel
postbachelordiploma van de Hogeschool Arnhem
Nijmegen en de Stichting Post HBO Nederland.

Voor wie?
U kunt zonder meer deelnemen aan de opleiding
Post Bachelor Register Casemanagement als u
minder dan 1 jaar geleden uw diploma Regie op
Verzuim (uitgegeven door de HAN) heeft behaald.
Heeft u langer dan 1 jaar geleden uw diploma Regie
op Verzuim behaald? Dan bent u verplicht een gratis
bijscholingsdag te volgen, waarin de belangrijkste
ontwikkelingen van de afgelopen jaren behandeld
worden.

Stage
We gaan ervan uit dat u in het veld van verzuim
en/of arbeidsongeschiktheid werkzaam bent om
daadwerkelijk dossierervaring op te kunnen doen.
Is dat niet het geval, dan moet u minimaal 120 uur
stage lopen op de nodige ervaring op te doen.

Het recht om de titel RCM te
voeren
Na uw studie kunt u zich inschrijven bij het Register
Specialistisch Casemanagement: u heeft dan het
recht om de titel RCM te voeren.

Dag 1.

>

Programma

7 lesdagen en examen

Dossiervorming

Dag 5.

•

Hoe krijgt u inzicht en sturing op een

Bezwaar en beroep

dossier en welke partijen zijn betrokken?

•

Uitleg over de proceduregang bij bezwaar

Hoe neemt u zelf regie om te sturen op

en beroep. U gaat ook zelf aan de slag om

snelle werkhervatting en voorkomt u dat

de stappen in voorbeelden toe te passen.

verzuimsituaties vastlopen?
Dag 6.

Speelveld casemanagement

Communicatie:
effectieve gespreksvoering

•

•

Dag 2.
Hoe kunt u de kwaliteit van diverse partijen
beoordelen en positief beïnvloeden?

Leer een gesprek te voeren over
een complexe verzuimcasus met
dienstverleners, werkgever of werknemer.

Dag 3.

Juridisch casemanagement op
dossierniveau

•

Ontdek aan de hand van jurisprudentie en
voorbeelden hoe de wet in verschillende
situaties wordt toegepast en welke
overwegingen rechters hanteren.

Dag 7.

Communicatie:
presentatietechnieken en
voorbereiding op het assessment

•
•

Hoe geeft u een goede presentatie?
Oefenen met verschillende casussen en
bijbehorende gesprekssituaties

Dag 4.

Financiën, verzekeringen en
VeReFi-tools

Dag 8 en 9.

•

•

•

Leer met behulp van de VeReFi-tools hoe u

Examen
De eerste examendag staat het assessment

o.a. eenvoudig een inkomensoverzicht voor

centraal. U krijgt een casus voorgelegd,

een werknemer maakt.

waarover u een gesprek moet voeren.

Oefenen met gespreksvoering

Hierbij wordt beoordeeld hoe u dit gesprek

over de kosten van instroom of de

aanpakt.

inkomensgevolgen.

•

De tweede examendag presenteert u de
paper die u gemaakt heeft op basis van
een dossieranalyse en beantwoordt u
vragen van de beoordelaars. Het accent ligt
hierbij op de inhoud van uw analyse.
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Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid
Financieel casemanagement op organisatieniveau

De Post Bachelor Risk Management
Sociale Zekerheid is geschikt voor wie als
casemanager meer op organisatieniveau
beleidsmatig actief wil zijn. Een opleiding
waarbij beduidend meer beroep op
rekenvaardigheden wordt gedaan dan
bij de Post Bachelor Register Casemanagement. U leert regie te voeren
over de forse geldstromen sociale
zekerheid in organisaties.

De opleiding bestaat uit 7 lesdagen. U sluit de
opleiding af met de presentatie van een bedrijfsonderzoek en een theorie-examen. Bij een goed
resultaat ontvangt u een officieel postbachelordiploma van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen en de Stichting Post HBO Nederland.

Voor wie?
U kunt zonder meer deelnemen aan deze opleiding
als u minder dan 1 jaar geleden een diploma Regie
op Verzuim (uitgegeven door de HAN) heeft behaald.
Heeft u langer dan 1 jaar geleden uw diploma Regie
op Verzuim behaald? Dan bent u verplicht een gratis
bijscholingsdag te volgen, waarin de belangrijkste
ontwikkelingen van de afgelopen jaren behandeld
worden.

Stage
We gaan ervan uit dat u in het veld van verzuim en/
of arbeidsongeschiktheid werkzaam bent om uw
leerdoelen te kunnen realiseren. Is dat niet het geval,
dan moet u minimaal 120 uur stage lopen op de
nodige ervaring op te doen.

Het recht om de titel RSZ of
RCMC te voeren
Na uw studie kunt u zich inschrijven bij het Register
Specialistisch Casemanagement. Heeft u eerst Regie
op Verzuim gedaan en daarna de Post Bachelor
Risk Management Sociale Zekerheid, dan kunt u
zich inschrijven met de titel RSZ (Risk manager
sociale zekerheid). Heeft u hiernaast ook de opleiding
Post Bachelor Register Casemanagement gedaan
(dus zowel het operationele als het corporate deel),
dan heeft u het exclusieve recht om de titel RCMC
(Register casemanager corporate) te voeren.

Programma

7 lesdagen en examen

Dag 1.

Dag 5.

Projectmanagement en
verzuiminfrastructuur

Beleid maken voor een organisatie

•

Gedurende uw opleiding maakt u een paper

•
•

Welke onderdelen heeft een beleidscyclus?
Hoe neemt u iedereen mee in de

naar aanleiding van een onderzoek naar de

ontwikkeling van beleid, zodat de acceptatie

verzuiminfrastructuur van een bedrijf. Hoe

maximaal is?

pakt u dit aan?
Dag 6.

Risk management sociale zekerheid

Juridisch casemanagement op
organisatieniveau

•

•

Dag 2.
Inzicht in zowel de ‘harde’ risicofactoren als
de ‘zachte’ risicofactoren voor verzuim

Ontdek aan de hand van jurisprudentie en
voorbeelden hoe de wet in verschillende
situaties wordt toegepast en welke
overwegingen rechters hanteren

Dag 3.

Werkhervattingskas,
Eigenrisicodragerschap ZW/WGA,
financieel casemanagement

Dag 7.

•

•

Hoe controleert u of de beschikking

Voorbereiding op het examen

Werkhervattingskas correct is?

•

Wat zijn de gevolgen als een bedrijf

Oefenen met een financiële en een
actualiteitencasus

•

Oefenen met het geven van een presentatie

eigenrisicodrager ZW/WGA wordt? Of juist
teruggaat naar het UWV?

•

Hoe kunt u met de VeReFi-tools beter inzicht

Dag 8 en 9.

krijgen in de geldstromen sociale zekerheid?

Examen en presentatie
bedrijfsonderzoek

•

De eerste examendag presenteert u de

Dag 4.

paper die u gemaakt heeft op basis van

Actuariële grondslagen: meetbare
en niet-meetbare risico’s

een bedrijfsonderzoek en beantwoordt u

•

hierbij op de inhoud van uw analyse.

vragen van de beoordelaars. Het accent ligt

Aan bod komen o.a. herstelkansen,
voorzieningen en het belang van reintegratie.

•

De tweede examendag maakt u een
theorie-examen van tweemaal 90 minuten,
bestaande uit een financiële casus en een
combinatiecasus van jurisprudentie, proces
en actualiteiten.
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Investering

Gratis VeReFi-abonnement

U heeft voor de factuur van de opleiding de keuze

Gedurende de opleiding ontvangt u een gratis VeReFi-

tussen een prijs ‘exclusief btw’ en een prijs ‘vrij van btw’.

studenten-abonnement. VeReFi (Verzuim Re-integratie

De prijs is ‘exclusief btw’ als uw organisatie btw terug

en Financiën) staat voor een wereld aan kennis en

kan vorderen van de Belastingdienst. De prijs is ‘vrij van

know how. Op www.verefi.nl krijgt u toegang tot

btw’ als uw organisatie of u als privé persoon geen btw

vele praktische rekentools, voorbeeldbrieven en

terug kan vorderen.

protocollen en een uitgebreide FAQ-databank.
Prijs
excl. btw

Prijs vrij
van btw

Schrijf u nu in!
Meer informatie over de opleidingen, het programma

Regie op Verzuim lesgeld

€ 2.700

€ 2.790

en locaties vindt u op www.cs-opleidingen.nl. Hier

Examen

€ 495

€ 495

kunt u zich ook inschrijven.

PB Register Casemanagement

€ 2.425

€ 2.495

Examen

€ 595

€ 595

PB Risk Management

€ 2.425

€ 2.495

€ 595

€ 595

Sociale Zekerheid
Examen

CS Opleidingen BV
Campmanplein 6
6668 AJ Randwijk
055 843 5410
info@cs-opleidingen.nl
www.cs-opleidingen.nl

Onder licentie van Cylin Beroepsonderwijs

