
Nieuwe toepassingen binnen VeReFi 

VeReFi staat voor Verzuim, Re-integratie en Financiën.  
Het is een anagram en een woordspeling op het Engelse 
werkwoord ‘to verify’ (bewijzen, valideren). Oorspronkelijk  
is in 2009 www.verefi.nl door CS Opleidingen ontwikkeld  
als digitaal kennisplatform voor de studenten. Inmiddels  
heeft www.verefi.nl een enorme vlucht genomen en zijn er 
honderden werkgevers, dienstverleners en organisaties die 
ermee werken. En ook hier staan de ontwikkelingen niet stil.

Behalve de rekentools, protocollen, de Verefi 

Vacaturebank, applicaties, enzovoorts, zijn ook de 

FAQ’s, maandelijkse nieuwsbrieven en whitepapers 

geliefd. Zo geliefd dat verefi.nl sinds 1 januari 2016 

in VeReFi B.V. op eigen benen is komen te staan. 

Daarnaast zijn de tarieven nog aantrekkelijker 

gemaakt. Enerzijds is dit gebeurd om kennis over 

de Sociale Zekerheid voor een nog grotere groep 

mensen te kunnen ontsluiten, anderzijds gaat 

VeReFi B.V. in 2016 een start maken met specifieke 

betaaldiensten die met name door specialisten zal 

gaan worden gebruikt. Door deze dienstverlening 

apart aan te bieden voorkomen we dat ‘iedereen’ 

moet meebetalen voor iets wat een veel kleinere 

groep wil gebruiken.

Nieuwe betaaldiensten
In 2016 zullen in ieder geval 2 betaaldiensten 

worden geïntroduceerd:
• DiBa-clicks;
• Loonwaarde-clicks.

De DiBa-clicks zijn bedoeld voor casemanagers die 

in taakdelegatie of verlengde arm werken. Zij gaan 

in opdracht en onder toezicht van een ‘meekijkend’ 

bedrijfsarts gesprekken met de werknemer aan.  

De verslaglegging van het gesprek gebeurt in de 

DiBa-omgeving. DiBa staat voor Digitale Bedrijfs-

arts. Voor ieder gesprek ‘koopt’ de casemanager 

een DiBa-click op www.verefi.nl 

Met de Loonwaarde-clicks koopt de Loonwaarde 

Expert de materialen die hij nodig heeft voor het 

vaststellen van de loonwaarde die bij passend  

werk hoort. Enerzijds kan hiermee de werknemer 

worden geïnformeerd, anderzijds kan met dit 

instrument het arbeidsongeschiktheidsrisico 

inzichtelijk worden gemaakt. De Loonwaarde-clicks 

zijn speciaal bedoeld voor de casemanagers en 

arbeidsdeskundigen die de aanvullende opleiding 

‘Loonwaarde Expert’ succesvol hebben afgerond.

VeReFAST-click
Een derde betaaldienst die mogelijk ook nog dit  

jaar wordt geïntroduceerd is de VeReFAST-click. 

Bedrijven en organisaties blijken een soort van 

eigen ‘DNA’ te hebben waar het de sociale zeker-

heid betreft. Ook is er in het kader van verzuim en 

arbeidsongeschiktheid vaak een duidelijk verschil 

waarneembaar tussen ‘doen en denken’. Samen met 

Jan de Wit, actuaris bij Tonac, is een innovatief 

meetinstrument bedacht om vooraf het organisatie-

DNA en het juiste overdrachtsmoment voor een 

dossier complex verzuim te bepalen.

Het vaststellen van het organisatie-DNA is 

onderdeel van een nieuwe aanvullende opleiding 

voor register casemanagers en specialisten op het 

gebied van inkomensverzekeringen. De opleiding 

gaat 2e helft 2016 van start. Een VeReFAST-click 

genereert een aantal vragenlijsten die 

functionarissen binnen een organisatie moeten 

beantwoorden en die door de specialist nader met 

de werkgever worden afgestemd. 

Binnenkort volgt meer informatie op 
www.verefi.nl 

21CS Verbindt!      


