
 

RAET VERZUIM MANAGER (RVM) 
 

VGS heeft in 2016 het besluit genomen om het verzuimregistratiesysteem van  

Raet (RVM) voor onze scholen ter beschikking te stellen. Dit is mede tot stand 

gekomen als gevolg van een groeiende behoefte binnen het veld. Steeds meer 

scholen laten weten graag te willen overstappen naar RVM.  

 

VOORDELEN 
 

1. HANDIGE REGISTRATIE 

Door de koppeling met het basis HR-systeem in Raet worden persoonsgegevens 

gelinkt aan historische en lopende verzuimgegevens in verzuimdossiers. Zo hoeft u 

dus maar één keer een ziekmelding te doen. Ook gegevens rondom 

zwangerschapsverlof,  verzuimfrequentie, WIA-status, deelherstel en  

werkzaamheden op therapeutische basis worden automatisch per werknemer 

geregistreerd. UWV-formulieren zijn geïntegreerd in RVM en worden grotendeels 

automatisch ingevuld.  

 

2. CENTRALE DOSSIERVORMING 

Centrale dossieropbouw is een basisvoorwaarde voor een doelmatige aanpak van 

het verzuimproces. Alle betrokken partijen hebben hierdoor rechtstreeks toegang 

tot de voor hun relevante informatie. Bedrijfsartsen maken binnen RVM uitgebreide 

dossiers aan die alleen voor henzelf toegankelijk zijn. U kunt zelf documenten en 

rapportages aan elkaar koppelen en toevoegen aan verzuimdossiers. Hierdoor wordt 

automatisch een volledig re-integratiedossier opgebouwd per medewerker, voorzien 

van de standaardformulieren van het UWV. 

 

3. EÉN ACCOUNT VOOR TOEGANG TOT COLLECTIEVEN 

Binnen RVM is het mogelijk een scholengroep (bijv. een federatieve samenwerking) 

te clusteren. Dat betekent dat de directeur alleen de toegang heeft tot zijn eigen 

school, en een andere belanghebbende (zoals een bedrijfsarts) meerdere scholen in 

zijn account heeft. Ook kunnen de ziekteverzuimgegevens in een rapportage met 

meerdere scholen worden geanalyseerd.  

 

4. INZICHT DOOR RAPPORTAGES 

Het systeem biedt u een totaaloverzicht van verzuimpercentages, gemiddelde 

ziektefrequentie en -duur van medewerkers. U vergelijkt eenvoudig jaren met elkaar 

en splitst de cijfers naar organisatieonderdeel, persoons- of verzuimkenmerken. 

Hierdoor heeft u uw Verzuim Management altijd op orde. 

 

 

 

 

 



 

AANSLUITING MET 

ARBODIENSTVERLENING 
 

1. RVM + EEN ZELFSTANDIGE BEDRIJFSARTS 

Met het gebruik van RVM heeft u het verloop van uw ziektedossiers beter in beeld. U 

ziet eenvoudig welke acties (uit de Wet Verbetering Poortwachter) openstaan, en 

kunt u zo gemakkelijker de regie houden op uw verzuimtrajecten. Dit opent de 

mogelijkheid om uw arbodienstverlening te minimaliseren en gebruik te maken van 

zelfstandige bedrijfsartsen. U hebt hierbij een hoge verantwoordelijkheid voor het 

sturen op de voortgang  van uw  verzuimdossiers.  Het voordeel is dat u geen vaste 

aansluitingskosten hebt bij een arbodienst.  

 

Vanuit VGS is contact gelegd met een aantal zelfstandige bedrijfsartsen. Deze 

bedrijfsartsen hebben ervaring in het onderwijs en zijn aangesloten bij de Vereniging 

voor Zelfstandige bedrijfsartsen . Zo blijft de voortgang van de dienstverlening 

gewaarborgd. Samengevat heeft een zelfstandig bedrijfsarts de volgende voordelen: 

 Een vaste bedrijfsarts als u het spreekuur bezoekt 

 Volstrekt onafhankelijk 

 Deze bedrijfsarts kent uw werk en werkomgeving 

 Spreekuur wordt gehouden in de buurt van uw bedrijf of zelf op locatie 

 

2. RVM EN UW HUIDIGE ARBODIENST 

Het is mogelijk uw huidige arbodienstverlening voort te zetten in combinatie met het 

gebruik van RVM. U heeft zodoende profijt van de voordelen van RVM en u kunt 

gebruik blijven maken van uw arbodienstverlening waar u tevreden over bent. Uw 

arbodienstverlening moet wel op de hoogte worden gebracht indien u wenst over te 

stappen op RVM. 

 

INVESTERING 
Uw investering voor het gebruik van RVM komt neer op een bijdrage van € 5,60 

(excl. BTW) per medewerker.  

 

 
 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met HRM adviseur  

Arno van Buuren 

 

E a.vanbuuren@vgs.nl 

M 06-13 14 78 68 

 

 

 

MEER INFORMATIE? 

https://www.bedrijfsartsengenootschap.nl/
https://www.bedrijfsartsengenootschap.nl/

