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Persoonlijke gegevens nieuwsgierig en enthousiast 
 

Naam Margreet Kühne Rccm 

Adres Albert Schweitzerstraat 38, 6836 LB  Arnhem 

Geboortedatum 14 mei 1971 

Telefoon 06-22243929 

E-mailadres info@wijzerinverzuim.nl 

LinkedIn http://www.linkedin.com/in/margreetkuhne 

Twitter @margreetkuhne 

Beschikbaarheid interim, 4-8-16-24-32-36 uur per week. Zo vaak als nuttig, zo lang als gewenst. 

Reisbereidheid tot 1,5 uur vanaf Arnhem 

VAR WUO 2014 ja 
 

Profiel specialist ziekteverzuim en WIA 
 

Met passie en plezier help ik organisaties om de kosten van langdurig verzuim te verlagen door 

financieel registercasemanagement. WIA riskmanagement is mijn specialiteit. Mijn werkwijze 

kenmerkt zich door respect voor wet- en regelgeving, de werknemer én de werkgever. 

 

Mijn onderscheidende kracht is dat ik inzetbaar ben voor zowel een stevige risicoanalyse van uw 

WGA-instroom als voor praktische hands-on bij de alledaagse uitdagende praktijk van verzuim. 

En ik deel graag kennis zodat u mij minder vaak nodig heeft. 
 

Werkervaring WGA Casemanagement 
 

09/2012-heden Zelfstandig Registercasemanager (Rccm) – Wijzer in Verzuim en Cofink Advies 

 WIA riskmanagement, Modernisering Ziektewet, trainer, spreker 

 

 Opdrachtgevers 

06/2014-heden Acture B.V. – casemanager Ziektewet a.i. 

10/2014-05/2015 Keerpunt – WGA-specialist a.i. 

04/2013-09/2013 Keerpunt – re-integratiespecialist a.i. 
 

 NBGD – onderzoek premiekortingen/mobiliteitsbonussen, Poortwachterscans 

 Norma Groep – analyse impact Modernisering Ziektewet 

 Werkbalanz – adviesgesprekken financieel registercasemanagement 

 Concreet PD – ontwikkeling rekenmodel WGA-schadereductie bij re-integratie 

 Artex – beleidsondersteuning WGA 

 CCV – advisering beheersen geldstromen Sociale Zekerheid 

 

 Diverse werkgevers – bezwaar en beroep toerekening Ziektewet- en WGA-uitkeringen, 

 casemanagement verzuim, WGA casemanagement, reparatie loonsancties 
 

10/2012-05/2013 Lid Cliëntenraad UWV District Gelderland Midden & Zuid 
 

11/1995-06/2012 Specialist Inkomensverzekeringen Delta Lloyd Groep N.V. 

Rode draad in mijn carrière bij OHRA/Delta Lloyd zijn de verzuimvraagstukken van 

werkgevers (van MKB tot multinational) en assurantietussenpersonen. 

 

Bij de invoering van diverse nieuwe wetgeving (Wet verlenging loondoorbetalingsplicht 

bij ziekte, WIA, WGA Eigenrisicodragerschap) ben ik vanaf het eerste uur betrokken 

geweest bij de positionering, productontwikkeling en advisering aan onze relaties. Met 

mijn kernkwaliteiten Gedreven, Deskundig en Praktisch heb ik een waardevolle bijdrage 

geleverd aan de professionalisering van de tak Inkomensverzekeringen. 
 

05/1992-11/1995 Allround administratief / boekhoudkundig medewerker – Cartonnage Arnhem 

 Zelfstandige verantwoordelijkheid voor de gehele administratieve organisatie 
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Referenties gedreven, deskundig, praktisch 
 

“Margreet is enorm betrokken, enthousiast en deskundig in haar vakgebied. Zij kan haar kennis uitstekend 

omzetten in praktische adviezen.” 

Annemiek Verburgt, teammanager, Delta Lloyd / OHRA 

 

“In de praktijk laat zij zien dat zij gemakkelijk verbanden legt en onderwerpen in hun onderlinge samenhang 

behandelt. Daarnaast plaatst zij keuzes en mogelijke oplossingen in een strategisch perspectief, waardoor ze 

rekening houdt met de consequenties daarvan op de langere termijn. Ze kiest regelmatig voor een praktische en 

realistische insteek in haar oordeelsvorming. Ze staat open voor nieuwe inzichten en zienswijzen en ze brengt 

oorspronkelijke oplossingen naar voren.” 

Drs. P. Kramer, Meurs HRM 

Uit: assessmentrapport Branche Specialist Inkomen (inzage op verzoek) 
 

Opleidingen, cursussen en trainingen risicomanagement Sociale Zekerheid 
 

Relevant 

2012 Post-Bachelor opleiding Register-Casemanagement 

2001-heden Workshops Wft, WIA en Sociale Zekerheid 

2012-heden Diverse bijscholingen, o.a. via RNVC, VeReFi en Falke en Verbaan 

2011 Professional Development Programma Delta Lloyd Groep 

1999 Basisopleiding Sociale Verzekeringen 

1997 Verzekeringspraktijk Inkomen 

 

Overig 

2001-2011 Diverse commerciële trainingen 

2008 HBO Officemanagement 

2002 Jaarrekening lezen en interpreteren 

2000 Verzekeringspraktijk Leven 

1997 Medische Variaverzekeringen 

1996 Inleiding Verzekeringsbedrijf 

1993 Praktijkdiploma Boekhouden 

1992 HEAO 

1990 VWO 
 

Hoogtepunten ik denk in mogelijkheden 
 

Samen met anderen heb ik de ontwikkeling van de WIA-aanvullingsverzekering voor de sector Zorg en Welzijn 

gerealiseerd. Mijn vasthoudendheid is bepalend geweest voor de invulling van de vraag vanuit de markt. 

 

Trots ben ik op het resultaat van mijn Rccm-afstudeeronderzoek. Ik heb een compleet en uitermate flexibel 

rekenmodel voor co-financiering WGA Eigenrisicoverzekeringen ontwikkeld. Hierin leg ik een verbinding tussen 

de gekozen interventie en de daarmee te beïnvloeden schadelast. Voor meer informatie zie www.cofink.nl. 
 

Vaardigheden en nevenactiviteiten betrokken 
 

Microsoft Office Ervaren: Word, Excel (waarin ruime ervaring met berekeningen, databases, formules en 

 draaitabelrapporten), Powerpoint 

 

In mijn vrije tijd heb ik ervaring opgedaan in het bouwen van websites. www.wijzerinverzuim.nl is het resultaat. 

 

Mijn maatschappelijke betrokkenheid vul ik in door jaarlijks de wijkcoördinatie voor de collecte van het 

Nederlandse Rode Kruis op me te nemen. Ook collecteer ik voor het Leger des Heils 

 


