
 
 

Arbeidsdeskundig onderzoek 

Indien er sprake is van complex ziekteverzuim is het raadzaam een regulier arbeidsdeskundig 

onderzoek te laten verrichten. Complex verzuim is verzuim wat langer duurt en/of bij onduidelijkheid 

over terugkeer naar het eigen werk. In het arbeidsdeskundig onderzoek komt naar voren welke 

stappen gezet moeten worden om tot een zo succesvol mogelijke re-integratie te komen. 

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek wordt de belastbaarheid van de medewerker (zoals vastgesteld 

door de bedrijfsarts) vergeleken met de belasting in de eigen functie. Om dit goed te kunnen bepalen 

voeren we een aantal gesprekken en soms bekijken we de werkplek. Eerst gaan we eerst in gesprek 

met de werkgever en/of leidinggevende. Aansluitend volgt er een gesprek met de medewerker. 

Afsluitend hebben we een driegesprek waarin we ons advies geven. Uiterlijk een week na het gesprek 

volgt een duidelijke rapportage waarin het advies nog een keer helder op papier staat.  

Voordelen van de inzet van een arbeidsdeskundige zijn: 

o Een overzichtelijk rapportage, waarin een helder beeld gegeven wordt waar u staat in de re -

integratie met een vervolgadvies; 

o Onafhankelijk advies ten aanzien van toekomstperspectief van werknemer en werkgever;                

o Goede contacten met UWV, waarbij optimaal gebruik gemaakt kan worden van eventuele 

voorzieningen; 

o De kans op een loonsanctie vanuit UWV wordt hiermee verkleind. 

Coaching leidinggevenden inzake verzuimbeheersing 

Wanneer u als organisatie het casemanagement in de lijn hebt gelegd, betekent dit dat de direct 

leidinggevende verantwoordelijk is voor de begeleiding van zieke medewerkers. Dit vergt echter 

vakgerichte kennis. Het kan prettig zijn de leidinggevende hierin te ondersteunen. Welke dossiers 

spelen er? Wat zijn goede vragen voor de bedrijfsarts in een bepaalde situatie? Is er wel sprake van 

ziekte of spelen er andere zaken? Wat en hoe kan dit besproken worden met de werknemer? Welke 

gesprekstechnieken kunnen gehanteerd worden? Zeker in de overgang naar zelforganisatie is dit een 

aspect waar goed aandacht aan besteed moet worden. Uiteraard borgen wij in de coaching een 

sluitend WVP dossier. 

Voordelen van coaching aan leidinggevenden: 

 Overzicht en inzicht inzake het verzuim; 

 De leidinggevenden leren wanneer zij zelf kunnen begeleiden of wanneer er een andere partij 

moet aanschuiven (HR, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige etc); 

 Gesprekstechniek aanleren. 

 Complexe dossiers gericht aansturen; 

 Verlaagde kans op sancties vanuit UWV. 

 Verlaging ziekteverzuimpercentage. 

Ook coachen wij (indien gewenst) HR adviseurs op het gebied van complexe casuïstiek en bieden een 

sparringsmogelijkheid over visie en beleid. Maatwerk is hierin leidend. Wij komen u graag vrijblijvend 

informeren over de mogelijkheden. 



 
 

Een preventief arbeidsdeskundig advies 

Er kunnen situaties ontstaan waarbij bijvoorbeeld de organisatie complexer wordt en taken en 

verantwoordelijkheden ingewikkelder worden. Ook kan het zijn dat uw werknemer klachten begint te 

krijgen, waarbij de verwachting is dat op termijn, er om deze oorzaak een ziekmelding kan ontstaan. 

In geval van een preventief arbeidsdeskundig advies is er (nog) geen sprake van een ziekmelding. 

In plaats van afwachten is er de mogelijkheid vroegtijdig een arbeidsdeskundig advies aan te vragen. 

Op deze manier kunnen lange ziekmeldingen voorkomen worden en kunnen werknemers op hun eigen 

talenten ingezet worden binnen de mogelijkheden die zij en de organisatie hebben. Dit kan bereikt 

worden door bijvoorbeeld aanpassingen in het werk te maken of naar andere functies te kijken. Ook 

kan gedacht worden aan om- of bijscholing van de werknemer. Het gevolg is dat er een onafhankelijk 

advies komt, waar zowel werkgever als werknemer verder mee kunnen. Het doel hierbij is de 

duurzame inzetbaarheid van de werknemer te bevorderen. 

Samenwerking met WGV Zorg en Welzijn   

Door de nauwe banden vanuit het verleden met WGV Zorg en Welzijn, hebben we mooie 

samenwerkingsafspraken gemaakt waar de leden voordeel bij hebben. Dit betekent concreet dat een 

lid van de WGV een arbeidsdeskundig onderzoek bij ons kan inkopen voor € 795,- exclusief BTW. 

Daarvoor hoeft men alleen aan te geven dat men lid is. Wij regelen de rest.                                                                                                                        

Wat krijgt u voor deze prijs? De gesprekken met werkgever, werknemer en eventueel overleg met de 

bedrijfsarts. Binnen een week na het onderzoek, ontvangt u een digitale rapportage. 

Reiskosten worden vanaf 20 km enkele reis, van en naar Hengelo (7550AR) voor € 0,30 (ex BTW) in 

rekening gebracht. Reisuren kennen wij niet voor leden van WGV Zorg en Welzijn. 

Vitaal Verder bestaat uit volwaardige en ervaren arbeidsdeskundigen, geregistreerd en gecertificeerd. 

 

Meer informatie? 

Kijk op onze site: www.vitaalverder.nl of bel ons: 085-4019643. 

Naast Vitaal Verder, voor arbeidsdeskundige dienstverlening, bieden wij vanuit Verzuimland tevens 

de mogelijkheid om bedrijfsartsen, arbodienstverlening, verzuimsystemen te leveren. 

Verzuimland helpt organisaties met verzuimbegeleiding en re-integratie. Dit is veelal maatwerk. Van 

begeleiding op weg naar het eigen regie model tot aan volledige uitvoer van het casemanagement door 

Verzuimland. 

Zie voor verdere informatie www.verzuimland.nl. 

 

 

 

http://www.vitaalverder.nl/

