
Het beheersen van risico’s op sociale zekerheid wordt steeds belangrijker en dienstverleners focus-

sen zich, mede door de toenemende complexiteit van de Nederlandse wet- en regel geving, in 

toenemende mate op preventie en sturing op inzetbaarheid. Werkgevers worstelen met arbeids-

marktvraagstukken zoals vergrijzing, behoefte aan flexibiliteit en de slag om schaars talent.

Het is niet eenvoudig om zelf dienstverlening te ontwikkelen op het gebied van  preventie - 

 inzetbaarheid - verzuim - arbeidsongeschiktheid. EVI Facilities brengt hier samen met 
 Otherside at Work verandering in. Met ons ‘white label’ dienstenpakket bieden wij complete 

facilitering en ontzorging, wat het eenvoudig maakt om een uitvoerende organisatie op te zetten 

voor preventie en re-integratie, inclusief certificering als arbodienst. De  perfecte oplossing voor 

assurantieadviseurs - accountants - brancheorganisaties - grote werkgevers die meerwaarde 

zien in het opbouwen van eigen data & kerngetallen.

beste happy professional
waarom ontvang ik dit document?



DIENSTVERLENER DIE DIENST-
VERLENING WIL UITBREIDEN MET 
ARBODIENST VERLENING
De Nederlandse wet- en regelgeving rond  sociale 
zekerheid is zeer complex. Werkgevers worste-
len met vraagstukken als vergrijzing, behoefte 
aan flexibiliteit en de slag om schaars talent. 
Assurantie adviseurs, volmachtsbedrijven, accoun-
tants en andere dienstverleners willen graag 
haar dienstverlening uitbreiden en zien hierin de 
kans én  noodzaak om klanten meer dan alleen 
de bestaande dienstverlening te bieden. Toch 
is het niet eenvoudig om zelf dienstverlening te  
ontwikkelen op het gebied van preventie, inzet-
baarheid,  verzuim en arbeidsongeschiktheid. 
Daarom ben ik op zoek naar een partner die mij 
helpt om een eigen,  uitvoerende arbodienst op 
te zetten.

GROTE 
WERKGEVERS
Grote werkgevers (> 2.500  
werknemers) willen van-
uit eigen behoefte zèlf 
dienstverlening creëren 
i.p.v. een product kopen. 
Deze werkgevers zijn qua 
omvang groot genoeg 
om zelf een uitvoerende 
en gecertificeerde orga-
nisatie op te zetten voor 
preventie, verzuim en het 
inzetbaar houden van 

het meest kostbare 
kapitaalgoed, de 
werknemer.

BESTAANDE ARBODIENSTVERLENER
Bestaande arbodienstverleners hebben de behoefte om samen 
te werken en krachten te bundelen als het gaat om secundaire 
processen. Het opzetten van een gecertificeerde arbodienst is 
complex. De toekomst wordt alleen maar complexer met oog op 
het beschermen van de privacy en informatiebeveiliging van werk-
nemersgegevens. Eisen die gesteld worden aan de arbodienst-
verlener zullen toenemen. Het bundelen van de krachten kan 
worden vormgegeven binnen een serviceprovider voor arbo-
dienstverleners.

Probleemstelling 
vanuit onze klanten



WIE IS EVI FACILITIES?
EVI Facilities is in 2018 opgericht als samenwerkingsverband van arbodiensten en 
biedt een uitgebreid pakket voor preventie - inzetbaarheid - verzuim en arbodienst-
verlening. De partners van EVI Facilities kunnen door middel van onze hulp een 
eigen uitvoerende organisatie opzetten voor preventie, verzuim en  re-integratie, 

inclusief certificering als arbodienst. Het samenwerkingsverband is gecertificeerd 
op NEN-EN-ISO 9001 en Certificatie Schema Arbodiensten en bestaat uit 
 meerdere juridische eenheden waarbinnen er met één kwaliteitsmanagement-
systeem wordt gewerkt.

Creëer je eigen 
oplossing
voor preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie



ONZE KLANTEN
Wij richten ons voornamelijk op de assurantie branche, 
accountants, franchise- en brancheorganisaties en 
grote werkgevers.

WAT DOEN WIJ?
• Een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de NEN-EN-ISO 9001 en Certificatieschema Arbo-

diensten. Tevens zijn in het kwaliteitsmanagementsysteem diverse elementen opgenomen van de norm 
NEN EN-ISO 27001 en NEN 7510 ten aanzien van informatiebeveiliging. 

• Het afnemen van interne audits en voorbereiden van externe audits. 
• Het uitvoeren van toetsen conform de Wet Poortwachter ter voorkoming van eventuele loonsancties. 
• Functioneel beheer verzuimapplicatie. 
• Het bieden van opleidingen & trainingen.

DE SAMENWERKING
EVI Facilities en Otherside at Work werken sinds 2021 samen en bedienen arbodiensten door  middel 
van de Xpert Suite. Deze gebruiksvriendelijke applicatie zorgt ervoor dat professionals efficiënt en 
op een veilige manier samen kunnen werken aan een dossier. Otherside at Work levert de software.  
EVI Facilities biedt een uitgebreid pakket aan arbodienstverlening, kwaliteitsmanagement, werk systemen  
en trainingen. 

CERTIFICATEN
• NEN-EN-ISO 9001
• Certificatie Schema Arbodiensten

Samen de balans vinden



otherside at work
passie voor software en hart voor de mens
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Wie zijn wij?

Otherside at Work is sinds 2003 bezig met het  ontwikkelen van cloud 
 software om werknemers en organisaties  te ondersteunen. Wij werken 
met een modulair, onafhankelijk en veilig softwareplatform voor alles rondom 
bedrijfs gezondheid, sociale zekerheid en duurzame inzetbaarheid.

Wij geloven dat vitale, gemotiveerde en veerkrachtige werknemers het beste 
uit zichzelf halen en bepalend zijn voor succes. Daarom hebben wij een 
 s  oftwareplatform gecreëerd wat werknemers ondersteunt,  organisaties 
grip geeft en ketenpartners verbindt. Het ontwikkelen van onze  software 
doen we het liefst samen met onze partners en klanten. Zo houden we 
 verschillende sessies, waarbij we onze visie combineren met de wensen van 
gebruikers. Dit vraagt om co-creatie.
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De 5 pijlers van 
onze software

 Connected Together 

Door samen te werken met verschillende 
partijen ontstaat een ecosysteem waarin 
iedere partij waarde toevoegt om een 
professional vitaal, mobiel en happy te 
houden.

 Simply Engaged  

Wij investeren in een eenvoudige en 
intuïtieve gebruikerservaring zodat onze 
software prettig en toegankelijk blijft.

 Freedom of Data 

Door data eenvoudig toegankelijk te 
maken, krijg je meer inzicht.

 Suite & Secure 

Privacy en informatiebeveiliging staan 
bij ons hoog in het vaandel. Daarom 
bieden wij verschillende functionaliteiten 
die voldoen aan de AVG-richtlijnen.

 No Code Rules 

Onze techneuten werken dagelijks 
aan onze software, zodat deze snel 
en eenvoudig aanpasbaar is aan jouw 
behoefte.

otherside at work
passie voor software en hart voor de mens



onze software
Wij helpen jou om het maximale uit ons systeem te halen. Dit doen we 
door met je in gesprek te blijven en je de tools te geven die je nodig hebt.

ISO 27001 SOC 2 Ecovadis Bronze Recognition

passie voor software en hart voor de mens

WAT KAN JE VANUIT DE 
 SAMENWERKING VERWACHTEN?
• Een uitstekende basis om te starten en door 

te groeien met je dienstverlening
• EVI Facilities biedt Eerstelijns onder steuning 

aan arbodiensten binnen het samen-
werkingsverband aan

• EVI Facilities kan voor specialistische 
kwesties bij de Tweedelijns ondersteuning 
(Xpert Desk) van Otherside terecht

• Otherside ontwikkelt hard door, waardoor 
je verzekerd bent van een future proof 
applicatie

• Otherside beschikt over een ISO- 
certificaat en SOC2 verklaring

STANDAARD DIENSTEN BIJ XPERT SUITE
De Xpert Suite leveren we op basis van een Service Level Agreement (SLA) 
en komt altijd inclusief volledige hosting en automatische back-ups.  Hiermee 
garanderen wij de continuïteit en beschikbaarheid van de Xpert Suite. 
Daarnaast wordt de Xpert Suite voortdurend onderhouden, zodat je blijft 
 voldoen aan de wet- en regelgeving. Onze Xpert Desk staat altijd klaar 
om jouw vragen te beantwoorden.



Samen de 
balans vinden

Papland 4D, 4206 CL Gorinchem

+31 (0) 85 130 42 16 | info@evifacilities.nl
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