
 

 

 

Het vaste Camace Fluvium team bestaat uit:  
Santos Thakoer, Bedrijfsarts 

Maaike van Beveren, Arbo arts 

Carmen van Aert, Casemanager 

 

Bedrijfsarts: Santos Thakoer 

De onafhankelijke bedrijfsarts ondersteunt jou en je 

leidinggevende bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. 

Hij onderhoudt hiervoor nauw contact met jou, je 

leidinggevende en de casemanager. Maar ook wanneer je niet 

arbeidsongeschikt bent kun je gebruik maken van 

de  diensten van de bedrijfsarts. Wanneer er vragen zijn over 

je gezondheid in relatie tot je werk kun je terecht op het open 

spreekuur.  Maak hiervoor via het Centraal Meldpunt van 

Camace (0318 209 604) een afspraak. 

 

Santos Thakoer is bereikbaar via sthakoer@camace.nl of via 

het Centraal Meldpunt. 

 

Arbo Arts: Maaike van Beveren 

Maaike heeft een achtergrond als arts in het verpleeghuis en 

als arts bij het UWV, maar heeft zich sinds 4,5 jaar toegelegd 

op de begeleiding in het verzuim. Net als bij de bedrijfsarts 

kun je bij haar terecht voor allerhande medische vragen die 

te maken hebben met ziekte en de consequenties daarvan op 

je werk. Maaike werkt onder supervisie van Audrey Cramers 

(bedrijfsarts) en staat in nauw contact met casemanager 

Carmen van Aert.  

  

Maaike van Beveren is bereikbaar via 

maaike@camace.nl/secretariaat@camace.nl of via het 

Centraal Meldpunt. 

  

 

 

 

 

Casemanager: Carmen van Aert  

Carmen treedt op als procesbewaker met betrekking tot jouw 

begeleiding en re-integratie en is tevens het eerste 

contactpersoon voor alle betrokken partijen. Zij is in het kader 

van de ‘Wet Verbetering Poortwachter’ verantwoordelijk voor 

het bewaken van alle activiteiten in dat proces.  

 

Carmen:  

• Heeft het eerste contact met de werknemer en is het eerste  

  aanspreekpunt voor zowel werknemer als leidinggevende.  

• Vraagt de ziekmelding uit.  

• Is verantwoordelijk voor de planning en verwerking van  

   spreekuren.  

• Ondersteunt de leidinggevende bij de uitvoering van het  

   verzuimbeleid.  

• Carmen neemt deel aan SMO/overleggen. 

• Inzet interventies worden in overleg gedaan, zowel met de  

   arbo arts als Fluvium. 

• Begeleiding richting een eventuele WIA-aanvraag. 

 

Carmen van Aert is bereikbaar via cvanaert@camace.nl of via 

het Centraal Meldpunt. 
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Werkwijze bij ziek en hersteld melden. 

Bij arbeidsongeschiktheid meld je je arbeidsongeschikt bij je 

leidinggevende, maar daarnaast meld je je op de eerste 

werkdag tussen 08:00 en 09:00 uur arbeidsongeschikt bij het 

Centraal Meldpunt van Camace (0318 209 604). 

 

 

  

Als je weer (gedeeltelijk) hersteld bent, meld je dit ook bij het Centraal 

Meldpunt. Het Centraal Meldpunt is van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 

uur bereikbaar. 

 

Gedurende je arbeidsongeschiktheid dien je bereikbaar te zijn voor zowel werkgever 

als arbodienst. Het Centraal Meldpunt en/of de Casemanager houden contact met je, 

totdat je weer aan het werk gaat. 

 

  

Spreekuren 

De spreekuren met de Bedrijfsarts of Casemanager vinden in 

principe plaats in verzamelgebouw De Pluk, Rijksstraatweg 64  

in Geldermalsen. De bedrijfsarts is eenmaal per 3 weken op de 

maandag een dagdeel aanwezig in Geldermalsen. Betreffende 

medewerkers ontvangen hiertoe een schriftelijke uitnodiging. Zo 

nodig kan er tussentijds een spreekuur plaatsvinden op het 

kantoor van Camace BV aan de Landjuweel 44 I te Veenendaal. 

 

 

Overdracht dossiers 

De nieuwe bedrijfsarts en casemanager hebben alleen 

toegang tot het werkgeversdeel van de huidige (en 

historische) re-integratiedossiers. Indien de bedrijfsarts het 

historische medisch dossier wil inzien, zoals aangelegd door 

bedrijfsarts Jan Heinen, dan zal hij dit bespreken met de 

desbetreffende medewerker. Het medische dossier zal alleen 

na schriftelijke toestemming van de medewerker door de 

bedrijfsarts worden opgevraagd bij Jan Heinen.  
 

 

Mochten er vragen zijn over bovenstaande, schroom dan niet om contact op te nemen 

met de casemanager Loes Hoefnagels of met de kwaliteitsmedewerker personeel van 

Fluvium, Ineke van Beuzekom. 

 

 

 

 


