VeReFi
KennisKring

van start

VeReFi biedt al jarenlang informatie en (reken)
tools op het gebied van verzuim, re-integratie
en financiën. Door het delen van kennis en het
aanbieden van allerlei tools geeft VeReFi
casemanagers handvatten om regie te nemen
op de geldstromen sociale zekerheid in hun
organisatie. Met de VeReFi KennisKring zet
VeReFi een extra stap om haar leden te ondersteunen, verbinden en faciliteren.

Extra tools VeReFi Kenniskring Abonnement
Leden van de kenniskring kunnen daarnaast
beschikken over een exclusief VeReFi-abonnement
met extra tools. Bijvoorbeeld:
•

VeReFi VerzuimInzicht:
laat zien welk financieel risico een organisatie
loopt met de huidige verzuimdossiers en waar de

Het doel van de VeReFi KennisKring is een netwerk

aandachtsgebieden liggen. De rapportage biedt

van professionals te realiseren, die kennis delen en

een mooie basis voor advies aan uw klant.

elkaar helpen bij specifieke vraagstukken rond

•

VeReFi Verzuimbalans:

verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hiervoor

maakt zichtbaar waar het verschil ligt tussen

hanteren ze waar mogelijk onderling speciale

denken en doen als het gaat om verzuim. Zo krijgt

tarieven. De KennisKring is zo een uniek platform

u objectieve handvatten voor een goed gesprek

om in contact te komen met andere gespecialiseerde

met uw klant. Ook laat het zien wat voor een

dienstverleners.

bedrijf een passend moment is om voor een
verzuimdossier professionele hulp in te schakelen.

Meer business met VeReFi Expertiseloket

•

Leden van de KennisKring kunnen zichzelf

een AP-proof verzuimsysteem speciaal voor de

presenteren op de website van de KennisKring,
zodat ze makkelijk vindbaar zijn voor wie een

VeReFi Timeline:
Specialist Taakdelegatie.

•

HR Verzuimkostenscan:

bepaalde expertise of dienstverlening zoekt.

een handige tool om de directe verzuimkosten

Daarnaast kunnen ze inschrijven op aanvragen

zichtbaar te maken voor kort, lang en middellang

die via het VeReFi Expertiseloket binnenkomen.

verzuim.

Op het VeReFi Expertiseloket mag iedereen (dus
ook niet-leden) een oproep plaatsen voor een

Andere voordelen van het KennisKring lidmaatschap

advies of hulp op het gebied van verzuim, arbeids-

zijn bijvoorbeeld een gratis lidmaatschap van het

ongeschiktheid en re-integratie. Bijvoorbeeld een

Register Specialistisch Casemanagement en de

aanvraag voor een second opinion, hulp bij een

mogelijkheid 4 maal per jaar gratis een bijscholings-

complex verzuimdossier of advies over eigenrisico-

bijeenkomst bij te wonen.

dragerschap. KennisKring-leden kunnen reageren
op een dergelijke aanvraag en zo gemakkelijk in

Alle informatie over hoe u lid kunt worden van de

contact komen met nieuwe opdrachtgevers. Zeker

KennisKring en welke voordelen dat oplevert, vindt

voor de MKB-markt een ideale manier om kennis-

u op www.verefi-kenniskring.nl n

op-maat in te kopen.
CS Verbindt!

13

