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Laat ons u helpen bij uw gezondheidsmanagement.... 
 
Pantergroep is een landelijk opererende, gecertificeerde arbodienst.  Per 1 juli 2013 zijn we contractpartner geworden van de VPB met 
o.a. een spreekuurlocatie aan de Ullevi 7 in Emmen. Special voor de leden van VPB hebben we een aantal aantrekkelijk 
verzuimpakketten samengesteld. 
 
Betrouwbaar, flexibiliteit en deskundigheid zijn kernwaarden in onze dienstverlening. We zijn goed georganiseerd, hebben korte lijnen 
en zijn erop gericht om u als werkgever én als werknemer zoveel mogelijk te ondersteunen bij preventie en verzuim.  Partnership zien 
wij als een vereiste om goede resultaten te behalen. Pantergroep biedt u deze partner aan in de vorm van een deskundige 
bedrijfsarts en/of verzuimmanager. 
 
Onze specialisten doen hun werk met passie en moet oog voor uw specifieke bedrijfscultuur. Ze staan u graag terzijde, binnen uw 
eigen bedrijf of vanuit één van onze spreekuurlocaties.  
 
 

 
 
 
Onze aanpak resulteert in lagere kosten, tevreden medewerkers en efficiënt, duurzaam verzuimmanagement . 
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Onze aanpak: 
De verzuimmanager is het vaste aanspreekpunt voor uw organisatie die respect heeft voor de gezondheid van uw medewerkers, 
maar die een medewerker ook zal aanspreken op zijn/haar verantwoordelijkheden zoals het benutten van mogelijkheden bij uitval, ook 
als deze tijdelijk beperkt zijn. Alles is er op gericht om het dagelijkse ritme, waar werk een plaats in heeft, te behouden o f te 
herstellen.  
 
Om vast te stellen of een medewerker in staat is om zijn/haar werk (gedeeltelijk) te hervatten zal, in overleg met u, een bed rijfsarts 
worden ingezet. 
 
De bedrijfsartsen van de PanterGroep hebben een no-nonsens mentaliteit en ook zij zullen altijd vanuit mogelijkheden adviseren en 
niet vanuit beperkingen die een werknemer heeft of ervaart. Korte lijnen zijn een belangrijke voorwaarde voor snelle en veran twoorde 
re-integratie.  
 
Communicatie: 
Voor wat betreft de communicatie tussen uw organisatie en PanterGroep maken wij gebruik van moderne hulpmiddelen. Door gebruik 
te maken van ons online verzuimregistratiesysteem VerzuimSignaal kunt u de status van individuele situaties real -time volgen via 
internet.  
 
Op elk door u gewenst moment heeft u inzicht in de status van verzuimdossiers. Deze toepassing biedt u, naast het persoonlijke 
contact met uw verzuimmanager, tevens de mogelijkheid om snel en efficiënt te communiceren. Vanzelfsprekend wordt hierbij 
rekening gehouden met de Wet op de privacy. Het systeem biedt u daarnaast uitgebreide verzuimmanagementrapportages en 
verzuimstatistieken. 
 
Overige arbodienstverlening: 
Naast bedrijfsartsen in loondienst heeft de PanterGroep ook Hoger Veiligheidskundigen, verzuimmanagers, arbeids -hygiënisten en 
arbeidsdeskundigen in dienst. Als klant bent u hierdoor verzekerd dat wij u alle facetten van arbodienstverlening kunnen bieden, tegen 
een zeer redelijke prijs. 
 
Meer informatie? Neem contact op met: 
 
Jacqueline Hoge    
06-10 19 50 29 
j.hoge@pantergroep.nl 
www.pantergroep.nl 
 
 

 

http://www.pantergroep.nl/

