
Gezocht! 

Casemanager Verzuim (senior) 

32 uur per week 

Wij zijn ter versterking van ons dynamische team op zoek naar een gedreven en ervaren Casemanager. 

Als Casemanager word je als specialist of op interim basis ingezet bij onze klanten. Je ondersteunt, 

adviseert en ontzorgt de klanten bij het bewaken van de verzuimprocessen. Als Casemanager Verzuim  

houd je niet alleen de regie op de verzuimdossiers, maar heb je ook een proactieve, bredere kijk en 

ben je in staat trends te signaleren. Je bent hierbij een belangrijke sparring partner en adviseur voor je 

klanten, maar zeker ook voor je collega’s. 

Wie ben je? 

Je bent een senior Casemanager die flexibel inzetbaar is voor onze diverse klanten en graag maatwerk 

levert. Je legt makkelijk contacten en bent goed in staat om op verschillende niveaus te communiceren, 

zowel intern als extern.  

Je begeleidt op een proactieve en doortastende manier het verzuimproces, waarbij je de klanten actief 

informeert over de rol van werknemer en werkgever bij verzuim. We verwachten dat je een kritische 

instelling hebt maar zeker ook goed toegankelijk bent. Je kunt goed schakelen tussen de verschillende 

opdrachten bij de klanten, weet hierin te prioriteren en verliest de klant, medewerker en de kwaliteit 

niet uit het oog.  

We zijn op zoek naar een enthousiaste professional die zelfstandig kan werken, pragmatisch te werk 
kan gaan en doortastend is! 
 
Wat ga je doen? 

Geen dag ziet er hetzelfde uit en elke klant en medewerker heeft weer andere vragen. Daarnaast kun 

je als specialist of interim worden ingezet voor onze klanten. Over het algemeen heb je een regierol, 

ben je adviseur en sparringpartner en kun je denken aan de volgende taken: 

• Op basis van maatwerk, het adviseren van klanten en medewerkers op het gebied van verzuim, 
preventie en re-integratie 

• Een zorgvuldige vastlegging van het gehele verzuimproces en re-integratiestappen – conform 
Wet Verbetering Poortwachter 

• Het continu bewaken van de voortgang van de verzuimdossiers 

• Het bij re-integratietrajecten inschakelen van de juiste provider 

• Het eventueel verzorgen van trainingen op het gebied van verzuim 

• Het zijn van een sparringpartner voor de klant en je collega’s 

• Het bijhouden en delen van relevante ontwikkelingen op het gebied van Arbo en het 
onderhouden van relevante contacten 

Als Casemanager treed je daarnaast ook op als ambassadeur van IHTOM. Je bent in staat commerciële 
kansen bij onze klanten te herkennen en hier op passende wijze op in te spelen. 

Wat bieden we je? 

• Een zeer afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief – bij een bedrijf vol passie 
en met gedreven collega’s die samenwerken aan kennisdeling en gezonde groei 

• Een goed salaris dat aansluit bij jouw werkzaamheden, kennis en ervaring 

• Ontwikkelmogelijkheden 



 
Je zult starten met een tijdelijk dienstverband; het is onze intentie uiteindelijk een vast 

dienstverband aan te gaan. 

Wat heb je nodig? 

• Minimaal 3-5 jaar relevante Casemanagement ervaring, bij voorkeur ook op interim basis of 
via een Arbodienst 

• Een opleiding op minimaal HBO/Bachelor niveau, bij voorkeur in HRM - aangevuld met een 
opleiding op het gebied van verzuim 

• Up-to-date kennis over Wet Verbetering Poortwachter, WIA en sociale zekerheid 

• Goede communicatieve vaardigheden om op diverse niveaus binnen en buiten de organisatie 
te kunnen schakelen 

• Een resultaatgerichte, professionele en integere houding 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel spreek- als schrijfvaardigheid 

• De bereidheid om op opdrachten door het gehele land ingezet te worden 
 

Wie zijn wij? 

Gezond werken maakt gezond en gelukkig! Daarom is IHTOM ervan overtuigd dat het scheppen van 

de best mogelijke voorwaarden leiden tot een prettige werkomgeving waarin mensen kunnen 

excelleren. Dit doen we door Arbodienstverlening, HR en training met elkaar te combineren. 

Als het gaat om Arbodienstverlening, levert IHTOM binnen vele branches op verschillende niveaus 
maatwerk.  We zijn actief in heel Nederland en worden gewaardeerd om onze integrale aanpak, 
snelle inzet en persoonlijke benadering. Waar het ons om gaat is een duurzaam gezonde 
werkomgeving te creëren waar werknemers prettig én succesvol kunnen werken. 
 
Ons enthousiaste en professionele team bestaat uit 12 collega’s (waaronder Verzuim- en HR-

consultants). We werken nauw met elkaar samen, ook als het gaat om kennisdeling. Je krijgt bij ons 

veel ruimte om te investeren in je eigen ontwikkeling! 

Interesse? 

Kun je je vinden in het profiel en wil je graag met een leuk team gaan werken? Stuur een e-mail met 
je CV en korte motivatie naar Samantha via samantha@ihtom.nl. Voor vragen kun je contact 
opnemen via 06-15125511. 

 

 

mailto:samantha@ihtom.nl

