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Korte, heldere lijnen
‘Heel belangrijk vind ik de korte, heldere lijnen 
tussen werkgever, werknemer en de PON 
arbodienst. We kennen elkaar en daardoor 
verloopt de communicatie gewoon gemakkelijk. 
Op het moment dat een casus ingewikkeld wordt, 
maak ik graag gebruik van de aanwezige expertise. 
De PON arbodienstverleners denken met ons mee 
en samen zoeken we naar de juiste weg.   
Vooral het samen bedenken van oplossingen voor 
onze sector spreekt me aan.’
 
Olga Weenink 
stafmedewerker personeel SPO De Liemers

Eén telefoontje en je hebt antwoord
‘Arbowet- en regelgeving is soms een zoektocht. 
Het grote voordeel van de arbo-dienstverlening 
van PON vind ik dan ook dat er één contactpersoon 
is die de weg weet. PON fungeert voor ons als 
vraagbaak. Je hoeft niet zelf alles uit te zoeken. 

Wat goed geregeld is, is dat we altijd te 
maken hebben met dezelfde bedrijfsarts en 
inzetbaarheidscoach. Bijzonder prettig.’

Gerrit Wesselink
beleidsmedewerker sbo SAM

Dit zeggen onze klanten

Werkgelegenheid behouden door samen te werken

PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen 
vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 100 basisscholen en zo’n 1.500 fte’s. Uitgangspunt 
van de samenwerking is de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. 
PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent.

PON fungeert als kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegenheid, mobiliteit, 
vervanging en verzuim. Vanuit de PONflexpool worden alle korte en langdurige vervangingen op de 
scholen geregeld. Scholen kunnen gebruik maken van arbodienstverlening en loopbaanadvies voor 
personeelsleden. 
Ook schoolbesturen die geen lid zijn van de vereniging maken gebruik van de dienstverlening van 
PON op het gebied van vervangingen en verzuim.

Contact
Kijk op www.ponprimair.nl voor meer informatie of bel met de coördinator Arbo, Dick van den Berg,  
via telefoonnummer (0314) 383 526 of mobiel 06 18 39 44 48.
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Personeelscluster 
Oost Nederland

Bezoekadres
Raadhuisplein 1 
7031 AW  Wehl 

Postadres 
Postbus 55 
7030 AB   Wehl

T (0314) 383 968 
info@ponprimair.nl
www.ponprimair.nl



Arbodienstverlening op maat
Gezond en vitaal werken in het (primair) onderwijs 
Als werkgever in het onderwijs bent u verplicht om arbodienstverlening aan uw medewerkers aan te bieden. De arbo-
dienstverleners van PON leveren deze dienst volledig op maat voor de onderwijssector in de regio. We ondersteunen 
schoolbesturen bij het begeleiden van ziekteverzuim én adviseren over het voorkomen ervan. We werken op basis van 
de verenigingsgedachte, zonder commercieel belang. Ons doel: het (primair) onderwijs in de regio gezonder en vitaler 
laten werken. 
Het multidisciplinair Arbo-team werkt voor alle schoolbesturen. Ook schoolbesturen die niet zijn aangesloten bij PON 
kunnen gebruik maken van de dienstverlening.

Verzuimbegeleiding volgens eigen regie-model
Bij begeleiding van verzuim werken we 
volgens het ‘eigen regie-model’. Dit betekent 
dat uw schoolorganisatie de regie heeft in de 
verzuimaanpak. De leidinggevenden zijn primair 
verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding 
van de leerkrachten en onderwijsondersteuners. 
Zij kennen de mensen immers het beste. Hierbij 
gaan we ervan uit dat ziekteverzuim aangepakt 
moet worden bij de bron. 

Multidisciplinair team
Het Arbo-team bestaat uit een coördinator/
re-integratieconsulent, bedrijfsartsen en een  
inzetbaarheidscoach/arbeidsdeskundige. De 
verschillende disciplines vullen elkaar aan en 
overleggen regelmatig met elkaar. Zij allen 
kunnen u adviseren. 
De bedrijfsarts begeleidt medewerkers en 
leidinggevenden tijdens de verzuimperiode en 
is primair medisch adviseur. De  inzetbaar-
heidscoach/arbeidsdeskundige adviseert 
voornamelijk over re-integratiemogelijkheden. 
De coördinator geeft leiding aan het team 
en biedt desgewenst ondersteunend 
casemanagement aan scholen. 

Er zijn veel factoren van invloed op de hoogte van het 
ziekteverzuim in uw organisatie. Om het percentage 
verzuim zo laag mogelijk te houden, is het van belang in 
uw schoolorganisatie de juiste voorwaarden te scheppen. 
Zodat leerkrachten en ondersteunend personeel gezond 
en vitaal kunnen werken. 

Grofweg zijn er drie hoofdoorzaken van verzuim: 
• ziekte
•  onbalans tussen belasting en belastbaarheid
•   gedrag (van zowel de leidinggevenden als de 

werknemers)

Verzuim is nooit helemaal te voorkomen. Toch is 
in elke organisatie een deel van het verzuim zeker 
beïnvloedbaar. Samen met u kijken we naar de 
belastende factoren, zowel op individueel als op 
organisatieniveau. Wij denken met u mee en adviseren 
over mogelijke oplossingen. Op aanvraag organiseren 
we bijvoorbeeld preventiecursussen of een training 
verzuimgesprekken voor de leidinggevenden. 

Verzuim voorkomen 

Kenniscentrum en intermediair

Schoolbesturen kunnen rekenen op arbo-
dienstverleners met veel kennis van het 
primair onderwijs. Wij weten wat er speelt, 
kennen de CAO en zijn op de hoogte van 
de regelgeving waarmee u te maken heeft. 
Bovendien hebben we goede contacten met 
organisaties specifiek voor het (primair) 
onderwijs, zoals het Arbeidsmarktplatform 
PO en het Vervangingsfonds. 

Zowel binnen als buiten PON beschikken wij 
over een groot netwerk aan ondersteuners 

die wij kunnen inzetten wanneer nodig. 
Denkt u daarbij aan loopbaan- en re- 
integratieadviseurs, maar ook aan  
aanbieders van bijvoorbeeld risico- 
inventari-satie en – evaluatie (RI&E) en 
werkplek-onderzoek. 

De aanwezige kennis delen wij graag met de 
scholen. Wij organiseren regelmatig bijeen-
komsten en stellen documenten en formats 
aan scholen beschikbaar.

Op onze website 
vindt u achtergrond- 
informatie over  
‘gezond en vitaal 
werken’. 

Modules:
1.  bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach/ 

arbeidskundige
2. bedrijfsarts

We maken gebruik van E-HRM verzuim-
tool Verzuimmanager, onderdeel van het 
Youforce/Raet-systeem. Hierin worden 
gespreksverslagen en gemaakte afspraken 
vastgelegd. 

Beleidsoverleg
U kunt twee keer per jaar een adviesgesprek 
aanvragen over het verzuimbeleid. Bij voor-
keur gaan wij in gesprek met de voltallige 
schoolleiding. 

Arbeidsomstandighedenspreekuur
Medewerkers die een gesprek willen over 
gezondheid in relatie tot werk kunnen een 
afspraak maken met de inzetbaarheids-
coach of bedrijfsarts voor het arbeids- 
omstandighedenspreekuur.  

Ondersteuning casemanagement
Op verzoek ondersteunen wij de case-
manager in uw organisatie bij de uitvoering 
van bijvoorbeeld de Wet verbetering Poort-
wachter, UWV-procedures, WIA-keuring, 
bezwaar- en beroepsprocedure, contact/
overleg administratiekantoor CABO, kosten-
batenanalyse en subsidieadvies.  

Voorlichting en kennis delen 
Onze kennis op het gebied van arboregel-
geving en het (voorkomen van) verzuim 
delen wij met de scholen, onder andere via 
intervisie, themabijeenkomsten en net-

werkbijeenkomsten. U krijgt de beschikking 
over verschillende formats, waaronder het 
verzuimprotocol. 

Bemiddeling
Wij beschikken over een groot netwerk  
en bemiddelen u desgevraagd naar externe 
partijen voor bijvoorbeeld werkplekonder-
zoek, RI&E, curatieve en preventieve  
interventies, re-integratie tweede spoor, 
outplacement, trainingen en onderzoeken. 

Kosten per medewerker per jaar 
(prijsniveau 2014)
Module 1: 105 euro 
Module 2:  95 euro

Inhoud contract  
Verzuim- en re-integratiebegeleiding

•  Sparringpartner op het gebied van 
gezond en vitaal werken

•  Voor PON-leden en niet PON-
leden

•  Korte lijnen, zonder overbodige 
administratie

•  Betrokken mensen met actuele 
kennis van de sector en wetgeving

•  Groot netwerk van partners voor 
doorverwijzingen, zowel binnen als 
buiten PON

Kenmerken PON 
arbodienstverlening


