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CS Opleidingen 
volop in ontwikkeling 

Het werd afgelopen april volop getwitterd: 
Nederlandse ondernemers en HR-verantwoordelijken 
in het MKB hebben een groot kennisgebrek over 
langdurig verzuim*. Hierdoor lopen bedrijven 
onnodige financiële risico’s: de kosten van een lang-
durig zieke medewerker kunnen oplopen tot 200.000 
euro. Ook de beleidsregels van de Autoriteit 
Persoonsgegevens laten zien dat opleidingen steeds 
belangrijker worden. En bij wie kunt u nu beter een 
opleiding op dit gebied volgen dan bij CS Opleidingen, 
dé school voor beroepsonderwijs op het gebied van de 
Sociale Zekerheid?

CS Opleidingen biedt diverse gecertificeerde register-

beroepsopleidingen aan, zoals Regie op Verzuim, Regie 

op Ziektewet, Post Bachelor Register Casemanagement 

en Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige. Hiervoor 

werken we samen met tal van organisaties zoals de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Het Actuarieel 

Instituut, Dariuz, CPION, SKO Hobéon, de Stichting 

Post Hoger Beroeps Onderwijs, etc. 

Door alle opleidingen loopt de rode draad dat de 

student het sociale karakter van de opleiding moet 

weten te combineren met de bedrijfseconomische 

aspecten die bij onderwerpen over sociale zekerheid 

horen. Zo leert een register casemanager bijvoorbeeld 

niet alleen hoe de regie te voeren op verzuimbegeleiding 

maar ook op de grote geldstromen, met name waar het 

gaat om verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Blijven ontwikkelen en specialiseren
De overheid heeft sinds 1991 een waslijst aan maat-

regelen genomen om verzuim en arbeidsongeschikt-

heid aan te pakken. Arbowetgeving, Pemba, de Wet 

verbetering poortwachter, de BeZaVa en ga maar door. 

Niet gek dat het voor de gemiddelde HR-medewerker 

niet zomaar te volgen is. Iemand die register case-

manager wil worden moet daar, afhankelijk van het 

opleidingsniveau, gemiddeld minstens 300 tot 850 uur 

voor studeren en is dan beslist niet klaar: de verande-

ringen blijven elkaar immers in hoog tempo opvolgen. 

Dat is ook de reden dat CS aandacht blijft besteden  

aan professionalisering. Natuurlijk houden we onze 

kernopleidingen up-to-date, maar we bieden daar-

naast diverse aanvullende opleidingen in het PLUS-

programma. Ook delen we kennis en knowhow en 

handige tools via ons kennisplatform VeReFi. Zo 

kunnen casemanagers zich blijven ontwikkelen en 

specialiseren.

Nieuw register voor casemanagers
Die constante aandacht voor professionalisering en de 

snelle veranderingen binnen het wettelijk kader maken 

dat het vakgebied van de register casemanager zich 

momenteel zeer snel doorontwikkelt. We zien nu naast 

de verzuimbegeleiding nieuwe disciplines ontstaan: 

bijvoorbeeld de casemanager als risk manager sociale 

zekerheid of als complementair teamlid van de bedrijfs-

arts binnen een verlengde-armconstructie, controller 

op UWV-beschikkingen, schadelastbeheerser bij een 

verzekeraar/tussenpersoon of initiatiefnemer voor de 

zogenaamde Kompasgesprekken als voorbereiding op 

een mogelijk mediationtraject.

De behoefte aan specialistische verdieping heeft  

geleid tot een andere ontwikkeling: de oprichting  

van een nieuw register voor casemanagers voor deze 

specialisaties. Daarom komt er als aanvulling op het 

register van de RNVC het register voor de VeReFi 

Register Adviseur. Dit register is voor casemanagers  

die een of meerdere specialisatie-studies hebben 

gevolgd: zij mogen de titel VRA met de bijbehorende 

aantekening achter hun naam voeren. De aantekening 

geeft aan welke specialisatie uit het zogenaamde 

PLUS-programma is gevolgd. Bijvoorbeeld TD voor 

taakdelegatie, MD voor mediation, RSZ voor 

Riskmanagement Sociale Zekerheid, etc. Op deze 

manier kunnen andere professionals, organisaties, 

werkgevers en werknemers zien waarin de betreffende 

casemanager gespecialiseerd is. 

* Onderzoek in opdracht van Aon Nederland 
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Mens & Werk

Casemanager Taakdelegatie of Verlengde Arm 

Leer hoe u in overleg met en onder verantwoordelijk-

heid van de bedrijfsarts samenwerkt voor een optimale 

verzuimbegeleiding.

Mediationvaardigheden voor casemanagers

Krijg concrete handvatten voor het begeleiden en 

activeren van medewerkers met conflictverzuim en 

maak kennis met het voeren van Kompasgesprekken.

Casemanagement bij psychisch verzuim

Leer hoe u de signalen voor psychisch verzuim herkent 

en hoe u hierover met de werknemer in gesprek gaat. 

Gespreksvaardigheden voor casemanagers

Ontdek welk gedrag welke reacties oproept en oefen 

met complexe communicatieve situaties. 

Wet & Risico

Financieel casemanagement op organisatieniveau

Leer hoe u de organisatie kunt inrichten om optimaal  

de geldstromen in de sociale zekerheid te benutten en 

onnodige schadelast te voorkomen. 

Risk Management Sociale Zekerheid

Leer met behulp van VeReFAST hoe u het zogenaamde 

Sociale Zekerheid DNA van een organisatie kunt 

vaststellen en wat daarvan de impact op het risico is. 

Een unieke en innovatieve opleiding

Regie op Ziektewet

Leer alles wat u moet weten over de wet BeZaVa en  

de gevolgen voor uw organisatie. Een belangrijk 

onderwerp, of u nu eigenrisicodrager wordt of niet. 

Loonwaarde Expert

Leer hoe u de loonwaarde vaststelt van een arbeids-

ongeschikte werknemer. In samenwerking met Dariuz 

behandelen we dit belangrijke onderwerp. 
Voor meer informatie: 

www.cs-opleidingen.nl
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