PERSOONLIJKE GEGEVENS
Patrice Renate Herlinde Beerling-Balm
Jean Louis Pisuisselaan 20
1948 AH Beverwijk
Mob: 06-30003229
E-mail: info@cava-verzuimbegeleiding.nl
Geboren: Assendelft, 24 februari 1967
Burg. staat: Gehuwd
Kinderen: Ja

WERKERVARING
2005 – heden
Eigenaar van Ça va? Verzuimbegeleiding, freelance Register Casemanager (Rccm)
Uitvoeren van casemanagement op dossierniveau en adviseren op organisatieniveau
over alle aspecten van de sociale zekerheid ten aanzien van verzuim en arbeidsongeschiktheid.
OPDRACHTEN
Augustus 2015 – heden - Verzuim coördinator a.i. - Stichting VierTaal te Amsterdam
• Monitoren en aansturen van een adequate regie over het verzuim- en re-integratieproces.
• Begeleiden, ondersteunen en adviseren van schooldirecties (casemanagers) en teams bij het
uitvoeren van casemanagement op dossierniveau m.n. bij langdurige en/of problematische
verzuimdossiers.
• Inzetten interventies en re-integratietrajecten (1e en 2e spoor).
• Optimaal benutten van subsidie- en vangnetmogelijkheden.
• Creëren en onderhouden van een optimaal speelveld van interne en externe personen en
instanties die betrokken zijn bij (dreigend) langdurig verzuimende en arbeidsongeschikte
medewerkers.
• Betrokkenen adviseren en informeren over allerlei zaken die samenhangen met
(ziekte)verzuim en re-integratie.
• Plannen, houden en rapporteren van (verzuim)gesprekken en SMT’s.
• Ondersteunen en adviseren over inrichting verzuimregistratiesysteem.
Nov. 2012 – heden - Prins Staal te Haarlem
• Advies inzake div. verzuimdossiers.
• Instellen van bezwaar en beroep UWV (WIA beslissing).
• Ondersteuning inzake overgang arbodienst per 01-01-2015.
April 2015 – Maart 2016 - Verzuim coördinator a.i. – Stichting Opso/Spoor te Purmerend
• Intern onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het casemanagement (Adviesrapport –
Bouwen aan verbindingen rondom ‘(ziekte)verzuim’).
• Monitoren en aansturen van een adequate regie over het verzuim- en re-integratieproces.
• Begeleiden, ondersteunen en adviseren van schooldirecties (casemanagers) en teams bij het
uitvoeren van casemanagement op dossierniveau m.n. bij langdurige en/of problematische
verzuimdossiers.
• Inzetten interventies en re-integratietrajecten (1e en 2e spoor).
• Optimaal benutten van subsidie- en vangnetmogelijkheden.
• Creëren en onderhouden van een optimaal speelveld van interne en externe personen en
instanties die betrokken zijn bij (dreigend) langdurig verzuimende en arbeidsongeschikte
medewerkers.
• Betrokkenen adviseren en informeren over allerlei zaken die samenhangen met
(ziekte)verzuim en re-integratie.
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Plannen, houden en rapporteren van (verzuim)gesprekken.
Verspreiden en bespreken van verzuimrapportages.
Instellen van bezwaar en beroep UWV (WIA beslissing, loonsanctie).

Mei 2011 – Juli 2015 - Verzuim coördinator a.i. - Stichting Orion te Amsterdam
• Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van verzuim- en re-integratiebeleid.
• Monitoren en aansturen van een adequate regie over het verzuim- en re-integratieproces.
• Begeleiden, ondersteunen en adviseren van schooldirecties (casemanagers) en teams bij het
uitvoeren van casemanagement op dossierniveau m.n. bij langdurige en/of problematische
verzuimdossiers.
• Inzetten interventies en re-integratietrajecten (1e en 2e spoor).
• Optimaal benutten van subsidie- en vangnetmogelijkheden.
• Creëren en onderhouden van een optimaal speelveld van interne en externe personen en
instanties die betrokken zijn bij (dreigend) langdurig verzuimende en arbeidsongeschikte
medewerkers.
• Betrokkenen adviseren en informeren over allerlei zaken die samenhangen met
(ziekte)verzuim en re-integratie.
• Plannen, houden en rapporteren van (verzuim)gesprekken en SMT’s.
• Verspreiden en bespreken van verzuimrapportages.
• Instellen van bezwaar en beroep UWV (WIA beslissing, loonsanctie).
• Controleren en instellen van bezwaar Gedifferentieerde premies Whk.
• Europese aanbesteding – arbodienstverlening.
• Training leidinggevenden in samenwerking met Schouten & Nelissen; ziekteverzuimbeleid,
wettelijke kaders, theorie en ‘doen’ met acteur.
Jun. 2013 en Okt. 2013 - MOC ’t Kabouterhuis te Amsterdam
• Advies inzake 2 verzuimdossiers.
Jun. 2013 – Aug. 2013 - Scholengroep Holland te Nieuwerkerk aan den IJssel
• Advies inzake div. verzuimdossiers.
Jun. 2013 - MOC ’t Kabouterhuis te Amsterdam
• Dossierscan (lang verzuim).
Aug. 2012 – Sept. 2012 – Bodewes Administratiekantoor te Beverwijk
• Advies inzake (on)mogelijkheden bij werken met een IVA uitkering.
Mei 2011 – Juli 2011 - Sint Maartenskliniek te Nijmegen
• Ondersteuning bij inhaalslag No Risk polis etc..
Mei 2011 – Juni 2011 - CS Opleidingen te Zetten
• In teamverband en met behulp van de Verefi Analyse Verzuimdossier (VAV) een
inventarisatie uitvoeren van dossiers met langdurig verzuim.
Mei 2011 – Juli 2011 - Prins Staal te Haarlem
• Advies t.a.v. arbodienstverlening.
Nov. 2010 – Mei 2011 – Verzuimconsulent a.i. - Stichting Zaan Primair te Zaandam
• Begeleiden van (langdurige en/of problematische) verzuimdossiers volgens WvP.
• Adviesrol inzake alle voorkomende werkzaamheden gerelateerd aan verzuim en
arbeidsongeschiktheid in het kader van insourcing.
• Training/werkoverdracht ‘verzuim’ aan P&O medewerkers.
Okt. 2010 - Prins Staal te Haarlem
• Analyseren van verzuimdossiers.
Sept. 2010 – Dec. 2010 - Beijer Adviesgroep te Hoofddorp
• Onderzoek en advies ERD WGA.
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Aug. 2010 – Febr. 2011 - Stichting Zaan Primair te Zaandam
• Presentatie: ‘Gunstige financiële regelingen ‘onder de loep’.
• Uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit het praktijkonderzoek: Gunstige financiële
regelingen ‘onder de loep’ (subsidies, premiekortingen en regres).
Dec. 2009 - Aandacht Arbo te Beverwijk
• Analyseren van verzuimdossiers.
Sept. 2008 – Aug. 2010 - Verzuimconsulent a.i. - Stichting Zaan Primair te Zaandam
• Analyseren en aanpakken van verzuimproblematiek op scholen met ‘hoog’ verzuim.
• Begeleiden, ondersteunen en adviseren van directie (casemanagers) en teams bij het
uitvoeren van casemanagement op dossierniveau.
• Verzuimbeleidsplan aanpassen aan de huidige wet-en regelgeving.
Febr. 2008 – Aug. 2010 – Verzuimconsulent a.i. - Stichting Zaan Primair te Zaandam
• Onderhouden van contacten met (school)directeuren, medewerkers, clustermanagers,
bovenschoolse coaches, bedrijfsarts (intern).
• Onderhouden van contacten met derden o.a. Arbodienst, UWV, Re-integratiebedrijven,
Vervangingsfonds.
• Betrokkenen adviseren en informeren over allerlei zaken die samenhangen met
(ziekte)verzuim en re-integratie.
• Verantwoordelijk voor een zorgvuldige en accurate vastlegging van het verloop van het
geautomatiseerde dossier in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.
• Plannen, houden en rapporteren van (verzuim)gesprekken en SMT’s.
• Verspreiden en bespreken van verzuimrapportages.
• Inzetten interventies en re-integratietrajecten (1e en 2e spoor).
• Instellen van bezwaar en beroep UWV (WGA beschikking).
• Aanvragen en afhandelen van Subsidies UWV.
• Aanvragen en afhandelen van Subsidies Stimulans t.b.v. directieleden, onderwijzend en
onderwijsondersteunend personeel.
• Aanvragen en afhandelen van Subsidies Aanvullend Pakket t.b.v. scholen en schoolbestuur.
Febr. 2007 - Mrt. 2007 - Prins Staal te Haarlem
• Inventariseren en opstellen van verzuimprotocollen en verzuimprocedures.
(2 verschillende CAO’s).
Jan. 2006 – Juni 2006 - Bonar Floors te Krommenie
• Inventariseren, opstellen en adviseren over implementatie van plan van aanpak
verzuimmanagement.
IN VASTE DIENST
14.05.2007 – 01.11.2007 Las-en constructiebedrijf Poland BV, Lid van Managementteam
Idem als onder.
1995 – 13.05.2007 Las-en constructiebedrijf H. Balm BV, Lid van Managementteam
(bedrijf verkocht aan Poland)
Verantwoordelijk voor (sociaal)beleid en uitvoering op gebied van:
• Bedrijfsvoering
• P&O
• Case-en verzuimmanagement
• NEN-EN-ISO 9001:2000
• Veiligheids Checklist Aannemers VCA*
• Arbo omstandigheden: veiligheid, gezondheid, milieu
• RI&E en plan van aanpak
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Belastingen
Verzekeringen
Vergunningen

02.01.1989 – 1995 Las-en constructiebedrijf H. Balm BV, Management assistente
Verantwoordelijk voor uitvoering op gebied van:
• Administratie
• P&O

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES
Opleidingen
01-2016
2009 - 2010
2005 - 2006
1995 - 1997
1990 - 1991
1985 - 1986
1979 - 1985

PAO Leergang Arbeidsrecht
VU Law Academy
Post-HBO Registeropleiding Casemanagement
wetgeving, verzuimregie en schadelastbeheersing
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
HBO Verzuimbegeleiding en Re-integratie
NCOI Hogeschool Amsterdam
Moderne Bedrijfsadministratie
St. Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens
Secretaresse
Leidse Onderwijsinstellingen
Doktersassistente
Leidse Onderwijsinstellingen
Havo
Scholengemeenschap Betrand Russell

Bezig tot 06-2016
Diploma
Diploma
Deelcertificaten
Diploma
Diploma
Deelcertificaten

Bijscholing/Cursus/Workshop
Apr. 2016

Sept. 2012
Jun. 2011

Stecr werkwijzer arbeidsconflicten
Actualiteiten sociale zekerheid
Risicomanagement WGA ERD
Nibud - financiële problemen op de werkvloer
Politieke lobby Inkomen – actuele ontwikkelingen
Gevolgen van herziening ontslagrecht voor arbeidsongeschikte werknemers
Repeterend ziekteverzuim
Bezwaar tegen beslissingen van UWV
Actualiteiten sociale zekerheid o.a. Wet werk en zekerheid
Werkgeversaansprakelijkheid in de praktijk
Ontslagrecht, aanpassingen WW, Participatiewet
Parameters Ziektewet (flex) en WGA, financiering Sociaal verzekeringsstelsel
Arbeidsrecht, modernisering Ziektewet
Toetsing FML en kennis van het CBBS
Inrichting re-integratiebeleid voor de WGA ERD,
Arbeidsongeschiktheidsbeoordeling door het UWV, beroep en bezwaar op UWV
beschikkingen
Van WGA naar IVA beschikkingen
Actualiteiten sociale zekerheid

2012
2012
2008
2008
2005

De arbeidsongeschikte werknemer bij overheid en onderwijs
Introductiecursus ABP Pensioen
Summercourse Casemanagement
Arbeidsrecht “Outsourcing”
Financieel Management

Okt. 2015
Apr. 2015
Okt. 2014
Jun. 2014
Apr. 2014
Okt. 2013
Apr. 2013
Dec. 2012
Dec. 2012
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2005
1997
1997

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL VCA
Interne kwaliteits audit
Adapt project t.b.v. NEN-EN-ISO 9001

PC-vaardigheden
•
•
•
•

MS Office
Google Drive
Track Verzuim, Zorg van de Zaak online (verzuimregistratiesysteem)
Raet/Youforce

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE

•
•
•

Aangesloten bij de RNVC - Beroepsvereniging voor Register case- en caremanagers –
SPHBO registernr. Rccm 57587-56685
Lid geweest accreditatiecommissie – RNVC (2012-2015)
Lid geweest ledenraad Rabobank IJmond Noord - afd. Bedrijven (2007-2014)
Lid geweest van de Ouderraad Openbare Basisschool (2004-2007)

•

Sport: zumba, skiën

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accuraat, efficiënt en gemotiveerd
Flexibel
Besluitvaardig
Groot verantwoordelijkheidsgevoel
Goede communicatieve eigenschappen
Resultaatgericht
Initiatiefrijk en ondernemend
Onafhankelijk en zelfstandig
In bezit van VAR-verklaring en BTW-nummer

•
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