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Voorwoord  
In de wereld van werkloosheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit 
steeds belangrijker. Want duurzame terugkeer in het arbeidsproces is een complexe zaak en blijkt 
steeds meer het werk van specialisten te zijn. In dit proces speelt de casemanager een belangrijke rol. 
Deze functie ontwikkelt zich binnen organisaties steeds vaker tot een regiefunctie. De casemanager 
overlegt met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, werkgever, werknemer en overige betrokkenen over 
vaak complexe problematiek en heeft hierin een sturende rol. Om deze regiefunctie waar te kunnen 
maken zijn kennis en vaardigheden van een aantal aspecten, en op een hoog niveau, noodzakelijk. En 
dan niet alleen gezien vanuit de proceskant (heb ik volgens de regels alle stappen juist gezet), maar 
vooral oafok vanuit resultaatgerichtheid (heb ik om beweging in de situatie te houden/krijgen de juiste 
stappen gezet). Daarom heeft Scolea, samen met haar kennispartner Enkwest, vanuit onze ervaring 
met dit thema, besloten de modulaire opleiding tot casemanager in de markt te zetten. Als een brede 
opleiding, bestemd voor studenten die zich vanuit een aantal verschillende invalshoeken willen 
bekwamen in dit vak, om uiteindelijk die brede rol als casemanager waar te kunnen maken.  
 
De opleiding tot casemanager van Scolea is inmiddels post HBO geaccrediteerd en toegelaten tot de 
beroepsvereniging RNVC. Afgestudeerde studenten kunnen zich laten inschrijven in het register van 
deze vereniging en mogen vervolgens de titel RCCM (Register Case- en Caremanager) voeren. Of 
CROV (Casemanager Regie op Verzuim) voor studenten die alleen module 1 en 2 van onze opleiding 
hebben afgerond.    

Enkwest is een gerenommeerd kennisinstituut op het gebied van verzuim, ZW, WIA en de hiermee 
verband houdende sociale wet- en regelgeving. Gespecialiseerd in het geven van opleidingen en 
advies op dit gebied, met veel praktijkvoorbeelden verweven in de lessen. Met praktisch ingerichte 
opleidingen worden de deelnemers voorbereid om de opgedane kennis in hun eigen praktijk toe te 
passen.  

Scolea	  is een opleidingsbedrijf voor betrokkenen bij verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. 
Naast de post HBO opleiding tot casemanager voeren wij al jarenlang de eveneens post HBO 
geaccrediteerde opleiding tot arbeidsdeskundige, waarin wij marktleider zijn. Wij zijn een voorstander 
van contactonderwijs, gegeven door specialisten in hun vak en spelen daarbij in op actuele thema’s 
zoals inclusieve arbeid en de gevolgen van de Participatiewet. Gedrevenheid, vakmanschap en een 
persoonlijke benadering staan bij ons centraal.  

Scolea en Enkwest werken samen in de opleiding tot casemanager, maar ook in diverse 
nascholingsmodules op het gebied van complexe thema’s binnen de sociale wetgeving. Meer 
informatie hierover vindt u op onze websites. Graag begroeten wij u binnenkort in één van onze 
opleidingen.  
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www.scolea.nl  www.enkwest.nl  

Bert van den Berg  Janthony Wielink  
Hans Lankhaar   

 



Structuur van de opleiding  
De opleiding tot casemanager is modulair opgebouwd. In drie modules wordt de student volledig 
opgeleid tot casemanager. Deze modules hebben ieder een eigen aandachtsgebied en zijn ook los te 
volgen. De student die opgeleid wil worden tot register casemanager volgt ze alle 3.  

Module I: Basis casemanagement, 2 dagen  
De module Basis casemanagement is bedoeld om zicht te krijgen op het speelveld van verzuim 
en arbeidsongeschiktheid, verzekeraars, UWV, welke relevante wet- en regelgeving van 
toepassing is en welke overige instanties en personen/functionarissen daar een rol bij spelen. 
Deze opleiding legt de basis voor verdere verdieping, maar geeft als losse module voldoende 
inhoud om de ‘basis’ te doorzien.   

Module 2: Verzuimspecialist, 8 dagen  
De module Verzuimspecialist richt zich met name op de eerste 104 weken van verzuim. In deze 
module staat de Wet Verbetering Poortwachter centraal, met daarbij de rol van de 
verzuimspecialist in dit proces, de rol van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, werkgever en 
werknemer etc.  

Module 3: Casemanager, 8 dagen  
De module Casemanagement is verdiepend op het totale traject van 12 jaar 
arbeidsongeschiktheid waarin de werkgever financieel verantwoordelijk blijft. Daarbij komen naast 
Wet Verbetering Poortwachter thema’s aan de orde rond WIA, Eigen Risico dragen Ziektewet 
en/of WGA etc. Naast deze wettelijke aspecten worden de organisaties zelf en de werknemers 
daarbinnen onder de loep genomen. En komen nog andere relevante en op de actualiteit gerichte 
thema’s aan de orde die de casemanager leren ook op een tactisch en strategisch niveau naar 
een organisatie te kijken.  
 
Vooropleiding  
Voor het volgen van de complete opleiding tot casemanager dient de deelnemer in het bezit te zijn 
van een Hbo-diploma, in een mensgerichte afstudeerrichting. Indien de student een Hbo-diploma 
in een andere richting heeft, of niet over een Hbo-diploma beschikt, dient individueel bekeken te 
worden of de student toegelaten kan worden of dat een nader onderzoek plaats moet vinden. 
Voor het los volgen van de modules 1 en 2 worden geen eisen gesteld aan de vooropleiding.  
 
Stage  
Indien een student die de volledige opleiding tot casemanager volgt niet werkzaam is in het 
werkveld van verzuim/arbeidsongeschiktheid dient een stage gelopen te worden. De lengte, vorm 
en inhoud van de stage wordt individueel bepaald, aan de hand van het intakegesprek wat met 
iedere student van de opleiding tot casemanager wordt gevoerd.  



Toetsing  
Module 1: Basiscasemanagement kent geen verdere toetsing.  
Module 2: Verzuimspecialist wordt afgesloten met een examengesprek en een telefoongesprek met 
een arbeidsongeschikte werknemer. Na succesvolle afronding ontvangt de student het certificaat 
Verzuimspecialist. Tevens kan de student ervoor kiezen zich te laten registreren als CROV 
(Casemanager Regie op Verzuim)  
Module 3: Deze toetsing is de afsluiting van de totale opleiding en kent een aantal fases. Op de laatste 
lesdag komt de hele opleiding nogmaals aan de orde en wordt informatie gegeven over het 
eindexamen. Vervolgens ontvangt de student de eindopdracht en kan daarmee aan de slag. Het 
eindexamen bestaat uit het maken van een examenwerkstuk (masterpiece) en de presentatie/ 
verdediging daarvan tegenover 2 examinatoren. Na succesvolle afronding, en mits voldaan wordt aan 
de overige voorwaarden, ontvangt de student het Post HBO diploma casemanager. Met dit diploma 
kan deze student worden ingeschreven in het register van de RNVC en mag vervolgens de titel RCCM 
(Register Case- en Caremanager) voeren.  

Tarief  
Voor deze opleiding hanteren wij een tarief van € 400 plus 21% BTW per deelnemer, per lesdag. 
Hierdoor worden de kosten voor het totale traject:  

 
 
 
 
 
 
 

plus 21% BTW.  
 
Genoemde bedragen zijn inclusief lesmaterialen, locatiekosten, lunches en de kosten voor de 
examens en een eventueel herexamen

 
Module 1 (duur 2 dagen)      €  800,-  
Module 2 (duur 8 dagen)  €  3.200,-  
Module 3 (duur 8 dagen)         €  3.200,-  
  +  
Totaal opleiding tot casemanager        €  7.200,-  
 



Opleidingsprogramma  
Module  1: Basis casemanagement  
Dag 1 Werknemersverzekeringen, preventie, ziekte en riskmanagement  

Op deze dag wordt in een helicopterview een overzicht gegeven van de wet- en regelgeving op 
relevante onderdelen tijdens de eerste 104 weken ziekte. Er wordt gekeken naar de minimale 
verplichtingen rond ziekteverzuim, het inzetten van een deskundigenoordeel, het organiseren van 
passende arbeid en het toetsingskader van UWV bij de WIA-aanvraag.  

Dag 2 Arbeidsongeschiktheid, WIA en re-integratie  
In deze dag wordt er dieper ingegaan op de financiële aspecten rond ziekte en 
arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt gekeken naar arbeidsrechtelijke aspecten. Bij de WIA 
wordt de kant van de werkgever belicht. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheden van eigen 
risicodragerschap. In beide dagen wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de betrokken 
partijen, zoals UWV, verzekeraars, Arbodiensten, re-integratiespecialisten. Hun rol in het proces 
wordt duidelijk aan de hand van voorbeelden.  

Module 2: Verzuimspecialist  
Dag 1 Sociale Zekerheid gericht op de eerste 104 weken van verzuim  

Deze dag staat in het teken van de sociale wetgeving die van belang is gedurende de eerste 104 
weken van verzuim/arbeidsongeschiktheid. Hoe zit het proces rond verzuim en 
verzuimbegeleiding in elkaar, wat zijn verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer, rol en 
belang van deskundigenoordelen en de WIA-aanvraag met de consequenties daarvan zijn onder 
andere items die aan de orde komen  

Dag 2 Relevante Arbeidsrechtaspecten  
Voor een goed inzicht in rechten en plichten voor zowel werkgever als werknemer zijn aspecten 
van arbeidsrecht in toenemende mate van belang. Wanneer is sprake van een 
arbeidsovereenkomst en welke is van toepassing, wat zijn de regels vanuit de geldende cao, wat 
is bedongen arbeid en wat is passende arbeid en wat zijn verplichtingen van werkgever en 
werknemer vanuit het arbeidsrecht zijn enkele van de onderwerpen die aan de orde komen.  

Dag 3 Aan de slag met de meest voorkomende aandoeningen in de praktijk van de 
bedrijfsarts  

De meest relevante oorzaken van uitval op basis van lichamelijke klachten worden uit de doeken 
gedaan, waarbij niet zozeer de medische aspecten uitgelegd worden, maar veel meer ingezoomd 
wordt op de beperkingen ten aanzien van arbeid, veroorzaakt door lichamelijke klachten. 
Daarmee kan door de verzuimspecialist ook direct een link gelegd worden naar de belasting in 
arbeid..  

 

 

 

 

 

 



Dag 4 Omgaan met psychische problemen en werk  
In deze dag gaat het om het herkennen van veel voorkomende psychische ziektebeelden en de 
vraag hoe je daar als verzuimspecialist mee om moet gaan. Wat zijn de oorzaken van stress, 
overspanning en burn-out? Welke interventiemogelijkheden zijn er? Tot welke beperkingen leiden 
psychische klachten? Vragen waarmee je als verzuimspecialist te maken kunt krijgen. 

 
Dag 5 Praktische toepassing van bedrijfs- en functieanalyse  

In deze dag leert u een organisatie te “lezen”, verbanden te leggen tussen belangen in een 
organisatie en uzelf een beeld te vormen van de organisatiecultuur. Daarnaast leer u systematisch 
een functie te analyseren binnen het verband van deze organisatie en een verband te leggen met de 
belasting in arbeid.  

Dag 6 Telefonische communicatie voor gevorderden  
Telefonisch communiceren vereist specifieke vaardigheden, zeker als met verschillende partijen 
vanuit diverse belangen moet worden gesproken. Op deze lesdag krijgt u onder meer dieper 
inzicht in het herkennen van ‘klanttypes’ waardoor uw communicatie effectiever wordt. Ook 
thema’s als invloed uitoefenen via de telefoon en omgaan met weerstand komen aan de orde.  

Dag 7 Basisvaardigheden met betrekking tot belastbaarheid en belasting  
Op deze dag komen de aspecten belasting in het werk en belastbaarheid van de mens bij elkaar 
en krijgt u inzicht in het verband tussen belasting en belastbaarheid. Daarmee wordt u een betere 
gesprekspartner in relatie tot de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige, maar kunt u ook creatiever 
meedenken in mogelijkheden tot het organiseren van geschikte arbeid voor mensen met een 
beperking.  

Dag 8 Het speelveld rond arbeidsongeschiktheid en de spelers  
Op een speelse en interactieve manier wordt deze lesdag gebruikt om alle spelers op het 
speelveld zichtbaar te maken. Wat is de wereld van de ondernemer die te maken krijgt met een 
verzuimende werknemer, wat betekent dit proces voor de werknemer, welke rol speelt een arbo-
dienst of een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts en arbeidsdeskundige? Kortom, als 
verzuimspecialist weet u na deze dag wie er allemaal meespelen en welke rol u op u kunt nemen.  



Module 3: Casemanager  
Dag 1 Verdieping sociale zekerheid en uitwerking financiële risico’s van 
arbeidsongeschiktheid, gericht op de werknemerswereld  

In deze dag gaat u dieper in op de gevolgen van de wijzigingen in de sociale zekerheid in de 
afgelopen jaren. Vooral de financiële consequenties hiervan worden diepgaand behandeld. Wat 
zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever? Welke aspecten spelen bij de 
keuze voor het eigen risicodragerschap of niet? Welke verschillen zijn er als het gaat om eigen 
risicodragerschap voor de Ziektewet of voor de WGA?  

Dag 2 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie (dagdeel)  
Gelet op de recente ontwikkelingen binnen de sociale wetgeving wordt het creëren van nieuwe 
banen steeds belangrijker. Er wordt ook steeds meer gevraagd om op een creatieve manier te kijken 
naar hoe het werk binnen een organisatie wordt georganiseerd en welke mogelijkheden er zijn om 
mensen met een beperking aan de slag te houden/krijgen. In dit dagdeel wordt u meegenomen in de 
meest recente ontwikkelingen op dit terrein en leert u hoe inclusieve ondernemingen te werk gaan.  

Dag 2 Het analyseren en interpreteren van arbeidsongeschiktheidsrisico´s (dagdeel) 
Een werkgever heeft behoefte aan inzicht in de financiële risico’s die hij loopt op het gebied van 
verzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze risico’s zitten in allerlei regelingen verborgen; in loon bij 
ziekte, premies, loonsancties, verzekeringen, eigen bijdragen etc. Het gaat er in dit deel van de 
opleiding om -aan de hand van veel praktijkvoorbeelden- de verbanden te leggen tussen de kosten 
van ziekte, WIA en ontslag na ziekte.  

Dag 3 Het maken en gebruiken van een krachtenveldanalyse  
Waarom een krachtenveldanalyse? Doel hiervan is het snel overzichtelijk maken van het 
krachtenveld waar je in het werkveld mee te maken krijgt. In het krachtenveld plaats je de actoren 
en/of stakeholders, hun betrokkenheid, hun invloed en hoe de onderlinge relaties zijn. Ook factoren, 
zowel intern als extern kunnen toegevoegd worden. Op deze manier krijg je antwoord op vragen als: 
Welke personen zijn van belang binnen een bedrijf/ Welk belang hebben ze? Welke rol spelen ze? Is 
deze rol positief of negatief. In deze les leert u een krachtenveldanalyse te maken en deze te 
gebruiken. 

Dag 4 Gedragsbeïnvloeding door de casemanager  
In uw werk als casemanager hebt u contacten met veel partijen. Partijen met verschillende rollen, 
uiteenlopende belangen en werkend op verschillende niveaus. Gedurende de opleiding heeft u al 
geleerd om in dit krachtenveld te kunnen analyseren welke aspecten in het systeem in een rol 
spelen. Nu krijgt u de tools aangereikt om de verschillende partijen op een constructieve wijze te 
beïnvloeden.  

 



Dag 5 De casemanager op strategisch niveau  
Deze dag is een vervolg op de dag praktische toepassing van bedrijfs- en functieanalyse. U leert de 
verschillende organisatietypen te herkennen, herkent de fase waarin de onderneming zich bevindt en 
leert welke managementstijlen er zijn. U kunt met de verworven kennis naast het uitvoerende niveau 
vooral op tactisch niveau handelen, maar ook op strategisch niveau meedenken. Daarnaast wordt 
duidelijk welke plaats verzuim- en gezondheidsmanagement innemen in het totale 
ondernemingsbeleid.  

Dag 6 Omgaan met aspecten van privacy  
Vanuit recente publicaties in de media is duidelijk dat in de rol van Verzuimspecialist en 
Casemanager vragen als: wat mag ik vragen aan de arbeidsongeschikte werknemer, welke 
informatie mag ik waar vastleggen, welke informatie mag ik aan wie doorgeven? zeer actueel zijn. 
Tijdens deze lesdag krijgt u input van zowel een arts als een casemanager over deze aspecten 
waarmee u als professional kunt bepalen hoe u hiermee in de verschillende rollen om kunt gaan.  

Dag 7 Casemanagement voor gevorderden  
In een simulatieomgeving worden alle aspecten die u gedurende de totale opleiding aan u voorbij 
heeft zien gaan, samengebundeld in praktijksituaties. Deze dag is een uitstekende voorbereiding op 
het schrijven van uw masterpiece voor het eindexamen. Tijdens deze dag wordt ook aandacht 
besteed aan de eindexamenopdracht. 

 Dag 8 Intervisie voor de casemanager  
In het proces naar verdere ontwikkeling van de casemanager, wordt een dag intervisie 
georganiseerd. Daarin wordt door studenten, onder professionele begeleiding, teruggekeken op de 
opleiding en vooruitgekeken naar het eindexamen. Belangrijk onderdeel van deze dag is het kijken 
naar en praten over verschillende posities waarin casemanagers functioneren, de belangen waarmee 
rekening moet worden gehouden en het reflecteren op het eigen gedrag. 

Mogelijke vervolgopleidingen  
Na succesvolle afronding van de opleiding tot casemanager kunt u besluiten verder te studeren. 
Bijvoorbeeld door bij Scolea, met een groot aantal vrijstellingen, de post HBO geaccrediteerde 
opleiding tot arbeidskundige te volgen. Wilt u dieper ingaan op het casemanagement in de Ziektewet, 
vraag dan bij Enkwest naar de gerichte opleiding tot casemanager uitvoering Ziektewet. Daarnaast 
hebben Enkwest en Scolea een aantal gerichte nascholingsmodules in de markt gezet, die 
regelmatig worden gegeven. Zoals Eigen Risico Dragen Ziektewet in de Praktijk of omgaan met 
WIA-schade. Meer informatie over startdata etc. vindt u op onze websites: www.enkwest.nl en 
www.scolea.nl  

 
 
Wilt u meer informatie, bel dan met Hans Lankhaar 06-22202950 of mail naar info@scolea.nl 


