
BusinessHealthSupport (BHS) is geen (arbo)dienstverlener, die ad hoc in actie komt bij een 
verzuimmelding. Door proactief een structurele bijdrage te leveren aan de resultaten van onze 
klanten, krijgt de klant daadwerkelijk grip op verzuim. Onze werkprocessen zijn uniek in de markt. 
De resultaten zijn navenant. Onze klanten scoren bovengemiddeld in hun branche m.b.t. 
inzetbaarheid. 
Wij leveren en regisseren alle processen rond verzuimbeheer. We zijn oprecht nieuwsgierig naar 
diepere oorzaken van verzuim. We adviseren verrassend en daadkrachtig, óók ongevraagd. En we 
nemen geen genoegen met situaties die verzuim in de hand werken of in stand houden. 
BHS bestaat sinds 2002 en werkt met een team van 20 mensen vanuit een hoofdkantoor in  
’s-Gravenmoer. Het managementteam van BHS heeft een duidelijke visie op de toekomst en is 
vol plannen om de wereld van verzuim te veranderen.  Wij zoeken bevlogen collega’s die hier een 
bijdrage aan willen leveren.  

Ben jij die 

Regisseur Inzetbaarheid 
die niet de case wil managen, maar de hele problematiek? 

In deze functie werk je in een sterke driehoek van klant - regisseur – bedrijfsarts. Als team 
werken we samen om volledig grip te krijgen op het verzuim. Je maakt een projectplan en 
deelplannen om verzuim bij de klant (preventief) aan te pakken. Je bent procesbegeleider, voert 
dienstverlening uit en evalueert tussentijds. Je hebt een sterk oog voor stakeholder management 
en onderhoudt relaties binnen de klantorganisatie. Je overlegt intensief met het BHS-team en de 
klant om verzuim substantieel te verlagen en hierover gevraagd en ongevraagd te adviseren. Een 
gevarieerde en flexibele functie door de diversiteit aan opdrachtgevers. Met voldoende ruimte 
voor persoonlijke ontwikkeling en eigen regie. Je maakt deel uit van een ambitieus team van 
professionals. Samen met jou willen we aantoonbaar vernieuwing brengen in het huidige, vrij 
conservatieve werkveld. 

Je hebt kennis en ervaring in sociale zekerheid en een HBO werk- en denkniveau. Je bent 
vanzelfsprekend goed in het gedisciplineerd volgen van stappen in een verzuimproces. Maar je 
bent vooral gericht op mensen in hun rol krijgen en verbindingen leggen binnen een organisatie. 
Je kunt en durft in risico’s te denken en pakt deze concreet en doortastend aan. Je wilt geen 
brandjes blussen, maar een daadwerkelijke constructieve bijdrage leveren.  

Herken jij je hierin? Dan willen we graag met jou in gesprek! Niet via een formele sollicitatiebrief 
met CV. We komen veel liever op een persoonlijke manier met je in contact. Dus bel ons even, 
dan maken we een afspraak.   

BusinessHealthSupport Risicobeheer 
T: 0162 - 31 65 23 
E: info@businesshealthsupport.nl
W: www.businesshealthsupport.nl  


