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4.1 Stappenplan rond (0n)mogelijkheden  
Soms vinden leidinggevenden het eng en lastig om met een zie-
ke werknemer de zaken te bespreken. Men is vaak wat verlegen 
met de situatie en het gesprek kan al gauw een richting uitgaan 
waar men zich niet sterk voelt: ziek zijn. Alsof je op glad ijs staat. 
Leidinggevenden moeten dus eerst weten dat ze vaste grond  
onder de voeten hebben. 
Daarom is het allereerst nodig dat de leidinggevenden weten op 
grond waarvan ze kunnen handelen, waarom ze bepaalde vra-
gen beter niet kunnen stellen en andere vragen juist wel moeten 
stellen. 
Door de wettelijke kaders erbij te nemen en door de nieuwe rol 
goed uit te leggen zien de leidinggevenden dat het allemaal 
geen verzuimtheorie is maar wetgeving. 
Door ook duidelijk te maken dat de onderwerpen dichtbij het 
werk moeten blijven wordt het voor de leidinggevenden ook 
meer een thuiswedstrijd. Maar uitleggen en lezen is één, het 
daadwerkelijk doen is twee. Om alle betrokkenen, zoals de lei-
dinggevenden en de werknemers en de ondersteunende des-
kundige daarbij te helpen is een checklist ‘Probleeminventarisa-
tie’ ontwikkeld waarmee de leidinggevende aan de hand van een 
aantal vragen zijn werk kan doen. 

De leidinggevende is 104 weken lang continu verantwoordelijk 
voor het beoordelen van de claim, het begeleiden van de re-inte-
gratie en het organiseren van passend werk en het aanspreken 
van de werknemer. De leidinggevende moet in de rol als claimbe-
oordelaar van zijn zieke werknemer een beeld krijgen over diens 
beperkingen om het recht op loondoorbetaling vast te stellen en 
de wachttijd voor de WIA-uitkering te starten. 
Tegelijkertijd verlangt het UWV en ook de werkgever dat de lei-
dinggevende er alles aan doet om de schade te beperken en een 
beroep op een WIA-uitkering te voorkomen. Dat is de belangrijk-
ste reden om het accent zo snel mogelijk te verplaatsen van de 
beperkingen naar de mogelijkheden van de werknemer. 
Zodra er sprake is van belastbaarheid en mogelijkheden is de 
werknemer gedeeltelijk arbeidsgeschikt en gaat ieders aandacht 
uit naar de arbeidsintegratie. Daarom wil de leidinggevende ook 
steeds weten in welke mate de werknemer weer arbeidsgeschikt 
is en op welke wijze en in welke mate deze arbeidsmogelijkhe-
den zinvol kunnen worden benut. Daarbij kan de leidinggeven-
de ook aan de werknemer vragen om mee te denken over deze 
vraag. Het is ook in zijn belang om zinvolle passende arbeid te 
doen en daardoor zijn genezing te bevorderen. 
Als een leidinggevende merkt dat hij zelf niet in staat is om 
binnen zijn werkgebied de beschikbare mogelijkheden van zijn 
werknemer optimaal en zinvol te benutten dan roept hij de hulp 
in van de andere werknemers, collega’s en hogere leidinggeven-
den om dit probleem op te lossen. Er zijn dus, naast de verplich-
tingen vanuit de Wet verbetering poortwachter nog veel zaken 
waaraan de leidinggevende en de werknemer moeten denken. 

Het is handig om voor al deze zaken een Probleeminventarisa-
tie te hebben, een checklist met een stappenplan dat periodiek 
wordt bijgewerkt en onderdeel is van het re-integratiedossier.

Tabel 4.1  Stappenplan voor claimbeoordeling en  
 reïntegratiebegeleiding

Probleeminventarisatie, een stappenplan  
voor claimbeoordeling en re-integratiebegeleiding
1. Beoordelen van aanvraag, rechten en plichten

a. Beoordelen van de aanvraag ziekteverlof met loondoorbeta-
ling. 
Is er aan de voorwaarde voldaan: de werknemer is verhinderd 
om zijn eigen werk te doen vanwege verhinderingen die 
voortkomen uit een ziekte van hemzelf.

b. Beoordelen van het nakomen van de plichten door de 
werknemer. 

c. Bijpassende sanctie bij niet nakomen van plichten.

2. Zorg voor arbeidsre-integratie.  
Inventariseer continu de mogelijkheden van de werknemer 
(BW6:658a).

3. Bereken de mate van arbeidsgeschiktheid. 
Breng eerst de beschikbare restverdiencapaciteit in beeld. Bereken 
de mate van arbeidsgeschiktheid.

4. Leid de mate van arbeidsongeschiktheid af. 
Wat is het verlies aan verdiencapaciteit.

5. Benut de beschikbare mogelijkheden zo optimaal mogelijk. 
Laat duidelijk zien waar dit wel en niet lukt.
a. biedt de werknemer passende arbeid aan binnen de eigen 

organisatie of bij een andere werkgever. 
b. bij onvoldoende benutting vraag je hulp bij collega’s of je 

leidinggevende.

6. Verbeter de belastbaarheid en inzetbaarheid van de werknemer 
door specifieke interventies met een kosten-baten analyse.

7. Achterhaal of er een specifieke oorzaak of het oorzaakdomein is 
aan te wijzen.  
Zo kan de noodzaak van en de mogelijkheden voor preventie in 
beeld gebracht worden.

De Probleeminventarisatie bevat een aantal vragen en formules 
die de leidinggevende als claimbeoordelaar en re-integratie-
begeleider kan gaan invullen om zijn beslissingen te onder-
steunen. Dit ingevulde formulier is de start van een re-inte-
gratiedossier en kan ook gebruikt worden bij de communicatie 
met de bedrijfsarts. We voeren dit stappenplan uit de hand van 
een voorbeeld. 

VOORBEELD: Kees was op de middelbare school geen hoogvlieger 
en heeft daarom gekozen voor een opleiding tot vlieginstruc-
teur. Hij heeft vijftien jaar geleden een arbeidscontract onder-
tekend voor een baan als vlieginstructeur voor veertig uur per 
week. Het salaris van Kees is momenteel € 22,50 per uur, dat is 
€ 180 per dag en € 900 per week. Met het toenemen der ja-
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ren ziet Kees ook zijn buikomvang toenemen. Hij besluit er wat 
aan te gaan doen door onder andere weer te gaan sporten. Kees 
heeft gisteravond met het volleyballen een duikvlucht gemaakt 
en daarbij is zijn pols gebroken. De breuk is vakkundig gezet in 
het ziekenhuis met foto’s is een en ander gecontroleerd. De arts 
heeft gezegd dat Kees er ‘zo’n zes weken zoet mee is’ en met zijn 
arm in het gips wordt hij naar huis gebracht. De rekening van 
het ziekenhuis wordt betaald door de ziektekostenverzekeraar. 
De volgende ochtend belt Kees zijn leidinggevende op en vertelt 
hem dit verhaal. Is dit een ‘ziekmelding’? Is Kees ziek? Hij ervaart 
vast en zeker een niet-welbevinden.

Stap 1
• Breng de belemmeringen in kaart
De leidinggevende gaat in een gesprek met de werknemer be-
oordelen of er belemmeringen zijn om de eigen bedongen ar-
beid te kunnen doen.  We gaan er vanuit dat de leidinggevende 
een goed beeld heeft van de werkzaamheden waarvoor hij de 
werknemer heeft gecontracteerd. Hij kent de belasting door het 
werk en heeft misschien ook door een deskundige een functiebe-
lastingsprofiel laten maken.

Tabel 4.2  Stap 1  Probleeminventarisatie:  
  belemmeringen en verhinderingen door ziekte 

Wat zijn de belemmeringen, verhinderingen  
of de beperkingen door ziekte

Fysiek Psychisch Sociaal Algemeen

voor het 
verrichten 
van eigen 
bedongen 
arbeid 

Kan linker-
arm niet 
gebruiken

Geen Concentra-
tieverlies

Vandaag  
vier uren, 
daarna  
nul uren

voor de 
thuis/ 
privé- 
situatie

Kinderen 
verzorgen 
en vervoe-
ren lukt niet

Geen Geen 

in het 
persoon-
lijke leven

Aankleden 
gaat moei-
lijk

Geen Geen 

Als eerste wordt geïnventariseerd welke fysieke belemmerin-
gen er zijn voor het verrichten van het eigen werk. Hierbij kan 
gedacht worden aan staan, lopen, zitten, tillen, bukken, drukken 
etc. Daarna wordt bekeken of er psychische of sociale beperkin-
gen zijn. Vereist de functie dat je moet kunnen lezen, praten, 
schrijven, dat je je moet concentreren, dat je lastige veeleisende 
mensen te woord moet staan, moet samenwerken, dat je beslis-
singen moet nemen. Misschien zijn er ook nog wat algemene za-
ken van belang te noteren die de werknemer niet kan nakomen 
zoals het aantal uren per dag. 

De leidinggevende kan de behoefte hebben om de consistentie 
van het antwoord te controleren. Dan vervolgt hij met de vragen 
of de werknemer dezelfde verhinderingen ook ervaart in zijn pri-
véleven met zijn gezin, hobby’s en bij zijn algemene dagelijkse 
persoonlijke bezigheden zoals persoonlijke verzorging, eten, 
wassen, aankleden, mobiliteit, contacten onderhouden.

VOORBEELD: Kees kan niet zijn eigen werk als vlieginstructeur 
doen: de gebroken pols is een duidelijk voorbeeld van ziekte of 
gebrek en daarom krijgt hij ziekteverlof van zijn leidinggevende. 
Kees kan met z’n gebroken pols op de eerste re-integratiedag 
niet veel. Hij heeft nog erg veel last van de pijn en de pijnstil-
lers maken hem slaperig. Kees heeft in de komende dagen de 
zorg voor de twee kinderen omdat zijn vrouw de volgende dag 
voor haar werk in het buitenland is. Dat wordt nu een probleem 
aangezien de kleinste één jaar is en nog aangekleed, opgetild en 
overal bij geholpen moet worden. Kees kan de kinderen ook niet 
naar het kinderdagverblijf brengen omdat hij geen auto mag 
rijden. Kees denkt na en verzint zelf een list om de verhinderin-
gen in zijn thuis-/privésituatie op te lossen. Hij moet zelfs meer-
dere listen verzinnen want ook in zijn persoonlijke leven ervaart 
hij belemmeringen omdat hij zijn eigen schoenen niet kan strik-
ken, laat staan de knoopjes van de bloes dichtmaken. Hij moet 
op zoek naar makkelijk passende kleding en schoeisel.

Stap 2
• Kijk samen naar de mogelijkheden van de werknemer
De leidinggevende beoordeelt of hij de zieke werknemer andere 
passende arbeid moet aanbieden. Het is mogelijk dat de zieke 
werknemer nog belastbaar is en zich een aantal uren per dag 
beschikbaar kán stellen en dan werkzaamheden kán vervul-
len. Dan kan ook worden bekeken wélke (aangepaste of andere) 
werkzaamheden de werknemer dan (in theorie) zou kunnen ver-
vullen. U leest hier een aantal keren het woordje ‘kán’ met een 
accent omdat we eerst willen weten hoeveel een werknemer 
nog zou kunnen. Met deze informatie kan de leidinggevende ook 
vaststellen hoeveel de werknemer van zijn arbeidscapaciteit ver-
loren is.  
Het wordt tijd om de Probleeminventarisatie erbij te nemen 
en samen met de werknemer de tweede vraag te gaan 
beantwoorden.

De dagelijkse praktijk is niet altijd op 
de hoogte van de theorie
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Tabel 4.3  Stap 2  Probleeminventarisatie:  
  resterende werkmogelijkheden

Welke werkzaamheden kunnen worden verricht  
met de beschikbare resterende arbeidsmogelijkheden

Fysiek Psychisch Sociaal Algemeen 

In het 
persoonlijke 
leven 

Thuis/  
privésituatie

Eenvoudig 
huishoudelijk 
werk

Alles Voorlezen, 
organiseren 

In het kader  
van je 
arbeidscon-
tract

Administra-
tieve 
werkzaamhe-
den,  
instructies 
updaten

Alles 
Klantcon-
tact, 
leerlingen  
bellen

Vandaag 
vier,  
vanaf 
morgen zes 
en daarna  
acht uur

VOORBEELD: De leidinggevende overlegt met Kees en geeft hem 
de gelegenheid om even op verhaal te komen van de situatie en 
om ervoor te zorgen dat hij thuis weer de boel aan het draaien 
krijgt met die twee kleintjes. Het aantal mogelijk te werken uren 
wordt beperkt tot vier uur. Kees kan niet zijn eigen werk als vlie-
ginstructeur doen en heeft met de leidinggevende onderzocht 
over welke mogelijkheden hij nog wel beschikt. Hij zou nog wel 
een aantal administratieve taken vanuit huis kunnen doen. En 
er is gelukkig nog iemand nodig voor de telefonische enquête 
onder leerlingen.

Stap 3:
• Je hebt voor ons nog een grote waarde: 

je restverdiencapaciteit
Nu de leidinggevende weet welke (theoretisch) mogelijk te ver-
richten werkzaamheden de werknemer zou kunnen uitvoeren 
kan de leidinggevende een inschatting maken van de loonwaar-
de van deze werkzaamheden. Met het aantal uren dat de werk-
nemer weer kan werken en de theoretische loonwaarde berekent 
de leidinggevende vervolgens de mate van arbeidsGEschiktheid, 
dat wordt uitgedrukt in een percentage. Om het percentage 
arbeidsgeschiktheid te berekenen deelt de leidinggevende het 
aantal mogelijk te werken uren door het contractueel aantal te 
werken uren en vermenigvuldigt dat met de loonwaardefactor. 
De loonwaardefactor wordt door de leidinggevende berekend 
door de loonwaarde van de mogelijk uit te voeren (passende)  
arbeid te delen door de contractuele normale loonwaarde van de 

werknemer. Zo heeft de leidinggevende een beeld gemaakt van 
de nog beschikbare resterende verdiencapaciteit van de werk-
nemer.
De leidinggevende kan hierbij advies vragen van een bedrijfsarts 
voor het aantal uren dat de werknemer belastbaar is voor passend 
werk. De bedrijfsarts kan ook adviseren over de belastbaarheid, 
de specifieke mogelijkheden waarover de werknemer beschikt. 
Maar de vertaling van de mogelijkheden naar mogelijk passend 
werk, dat is iets dat alleen de werkgever kan. De werkgever is ook 
degene die iets weet van de beloning van dat werk. Soms biedt 
een CAO-salarisschaal uitkomst maar heel vaak is het bepalen van 
de loonwaarde van het mogelijke werk ook veel gezond verstand 
en een dikke duim. De meest voor de hand liggende adviseur 
voor het bepalen van de loonwaarde is de personeelsadviseur, de 
HR-business partner of een arbeidsdeskundige.

U kunt dit vergelijken met een autoverzekering waar de schade-
expert ook een restwaarde van de beschadigde auto vaststelt. 
Het verschil tussen de oorspronkelijk verzekerde waarde en de 
restwaarde geeft een beeld van de omvang van de schade weer.

Tabel 4.4  Stap 3  Probleeminventarisatie Geschiktheidspercentage

ArbeidsGEschiktheidspercentage
Mogelijk te 

werken uren

Contracturen
X

Loonwaarde van het 
mogelijke passende werk

Contractloon
X 100%

VOORBEELD: De leidinggevende vult in de formule de contract-
uren en de mogelijke vier uren in en schat de loonwaarde van 
deze mogelijke werkzaamheden op 75 procent van het normale 
werk van Kees. Op dagbasis is dat € 135,- (75% van € 180).  Op de 
eerste dag is Kees 37,5 procent arbeidsgeschikt.

ArbeidsGEschiktheidspercentage dag 1

4 uur

8 uur
X

 135,00 per 
dag

€
 180,00 
per dag

X 100% = 37,5%  
arbeidsgeschikt

VOORBEELD: Gelukkig kon de schoonmoeder van Kees een paar 
uurtjes vrij krijgen om haar kleinkinderen aan te kleden en 
naar het kinderdagverblijf te brengen. Met het nodige kunst- 
en vliegwerk en een goede mantelzorger komt Kees zo de eerste 
dagen door. De volgende dag is Kees in staat om zich zes uur 
beschikbaar te stellen en de dag erna kan hij alweer acht uur 
van de partij zijn.

Verzuim verdwijnt  
als re-integratie verschijnt
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ArbeidsGEschiktheidspercentage dag 3

8 uur

8 uur
X

€ 135,00 
per dag

€
 €  180,00 

per dag

X 100% = 75,0%  
arbeidsgeschikt

Bij iedere wijziging van het aantal uren en de mogelijke 
loonwaarde kunt u de berekening opnieuw uitvoeren. Op die 
manier krijgt u ook het meest zuivere beeld van de resterende 
arbeidscapaciteit en van de verloren verdiencapaciteit. 

Deze manier sluit goed aan bij de werkwijze van het UWV als 
dezelfde werknemer een WIA-beoordeling aanvraagt. Het recht 
op een WIA-uitkering wordt ook bepaald op basis van de mate 
verlies van verdiencapaciteit van de werknemer.

De leidinggevende van Kees heeft hiermee voor zijn organisatie 
een duidelijk beeld gemaakt van de situatie. Hij weet hoeveel 
capaciteit Kees nog wel kan leveren, nu is het de vraag of 
deze capaciteit ook daadwerkelijk benut kan worden door de 
organisatie. Daar komen we in stap 5 achter. 

Stap 4
• Beter zicht op het verlies aan verdienvermogen
Als de leidinggevende de resterende verdiencapaciteit d.m.v. 
het arbeidsGEschiktheidspercentage heeft bepaald dan kan 
hij de verloren verdiencapaciteit daaruit afleiden. Dit wordt 
uitgedrukt in het arbeidsONgeschiktheidspercentage wat nu 
een goed beeld geeft van de verloren arbeidscapaciteit door 
ziekte. Dit arbeidsongeschiktheidspercentage wordt in het 
verzuimregistratiesysteem vastgelegd waar het nog vaak ten 
onrechte wordt aangeduid met de term ‘ziektepercentage’.
In de Probleeminventarisatie komen we de formule voor het 
berekenen van de mate van arbeids(on)geschiktheid ook tegen. 
Deze wijze van berekenen zoals in stap 3 en 4 sluit aan bij de 
manier waarop het UWV de mate van arbeids(on)geschiktheid 
berekend.

Tabel 4.5  Stap 4 Probleeminventarisatie  
  ONgeschiktheidspercentage

ArbeidsONgeschiktheidspercentage dag 1

100% - 37,5% = 62,5% arbeidsongeschikt

ArbeidsONgeschiktheidspercentage dag 3

100% - 75% = 25% arbeidsongeschikt

Vijftig procent ziek? 
Ik verbaas me altijd als iemand zegt ‘Ik ben nog voor vijftig pro-
cent ziek’. Dan vraag ik wat dat dan betekent: ‘Doet je bovenste 
helft het dan niet of functioneert de buitenkant slecht of is de 
linkerhelft van je lichaam er niet meer?’. Verbazing is er dan te 
lezen in de ogen van de ander. Maar hoe kun je dan voor 35 
procent een gebroken been hebben of voor 80 procent suiker-
ziekte of voor 25 procent overspannen zijn? 
We kunnen niet praten over een percentage ziek zijn maar 
over het percentage arbeidsongeschiktheid.

Waarom zou een werkgever in de eerste 104 weken voorafgaand 
aan de UWV-beoordeling een andere berekeningswijze gaan 
hanteren dan het UWV? Dat kan alleen maar tot verwarring 
leiden bij de werknemer als hij een WIA-beoordeling aanvraagt, 
maar ook bij de organisatie zelf. Als u nog niet erg bedreven bent 
in deze manier van berekenen, dan kan een arbeidsdeskundige 
of een geregistreerde casemanager daarbij van dienst zijn. 

TIP: Laat een arbeidsdeskundige die bekend is met de WIA-beoor-
deling door het UWV ook eens de berekening maken als een werk-
nemer al een jaar verzuimt. 

Stap 5
• Een volledig beeld van de benutting van de mogelijkheden
Deze stap is de belangrijkste in het gehele proces omdat nu 
zichtbaar wordt gemaakt of het activeren van de zieke werknemers 
ook daadwerkelijk tot stand komt. Nadat de leidinggevende in 
stap 3 de mogelijk te benutten verdiencapaciteit heeft vertaald 
in de theoretische mate van arbeidsGEschiktheid, kan hij nu 
aan de slag met de daadwerkelijke benutting ervan. Hoe gaat 
hij deze capaciteit zo optimaal mogelijk benutten? Gebruikt 
de leidinggevende de beschikbare mogelijkheden van de 
werknemer door hem zo goed mogelijk passend werk te laten 
doen of wordt een deel van de beschikbare uren benut voor een 
interventie of behandeling waarmee de belastbaarheid van de 
werknemer sneller kan toenemen en/of de verzuimduur wordt 
bekort of maakt de leidinggevende er een mix van? 

Bij het benutten van de beschikbare mogelijkheden zijn twee 
zaken van belang voor een optimale re-integratie:
1. de werknemer moet eerst weer zoveel mogelijk het accent 

leggen op het uren maken, de belasting in die uren moet 
daarbij aangepast worden;

2. de re-integratie is vooraleerst gericht op het terugkeren in de 
eigen functie, bij de eigen werkgever.

Als hiervan afgeweken moet worden, dan moeten daar wel dui-
delijke argumenten worden gegeven. Als de werknemer een 
WIA-beoordeling aanvraagt zal het UWV goed letten op deze 
re-integratievolgorde en naar de argumenten voor het afwijken 
ervan.

Re-integreren, dat is hard werken  
aan je terugkeer
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Bij re-integratie wordt in vakjargon vaak gesproken over sporen 
en trajecten. Daarbij wordt eerst gekeken of de re-integratie mo-
gelijk is in de eigen functie of in het eigen bedrijf. 
Zie ook BW 7:658a: ‘De werkgever bevordert ten aanzien van de 
werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van 
ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, de inschake-
ling in de arbeid in zijn bedrijf.’

0. Als de re-integratie van de werknemer gebeurt door (een deel 
van) de eigen werkzaamheden te verrichten, wordt dat re-
integratie spoor 0 genoemd;

1. Als de werknemer re-integreert door andere werkzaamheden 
bij de eigen werkgever te verrichten, dan heet dat spoor 1; Dit 
kunnen taken zijn die normaliter door andere werknemers 
worden uitgevoerd. Maar men kan ook denken aan werk-
zaamheden die het bedrijf heeft uitbesteed aan een ander 
bedrijf zoals bijvoorbeeld koerierswerk, schoonmaak, bevei-
liging, schilderwerkzaamheden etc. We kunnen dit ook aan-
duiden met spoor 1,5 omdat het tussen spoor 1 en 2 in zit.

BW 7:658a – vervolg – : ‘Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet 
meer kan worden verricht en in het bedrijf van de werkgever geen 
andere passende arbeid voorhanden is, bevordert de werkgever, 
gedurende het tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht 
op loon heeft op grond van artikel 629, … de inschakeling van de 
werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een an-
dere werkgever.’ 

2. Als spoor 0 en 1 niet lukken, dan wordt er overgegaan naar 
spoor 2, re-integratie bij een andere werkgever. Met een tij-
delijke detachering kan de werknemer bijvoorbeeld aan de 
slag bij de buren. De opbrengst van het werken valt toe aan 
de werkgever die daarmee zijn kosten van loondoorbetaling 
kan compenseren. Om re-integratie op spoor 2 ook juridisch 
goed te laten verlopen heeft het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid de ‘Detacheringstoolkit voor werkgevers’ 
ontwikkeld. 

3. Als de beschikbare uren van de re-integrerende werknemer 
worden benut door middel van bijzondere interventies, scho-
ling, training, of een stage, dan noemen we dat spoor 3. Be-
denk dat re-integreren ook hard werken is en dat de werkne-
mer daarvoor voldoende belastbaar moet zijn. 

4. Het is mogelijk dat de leidinggevende niet alle benutbare 
uren of de gehele loonwaarde van de re-integrerende werk-
nemer kan benutten. Dan zit de werknemer op spoor-loos. 
Werknemers die op dit spoor belanden zijn na 104 weken 
vaak werk-loos; dat is een persoonlijk drama en vaak ook een 
financieel probleem voor de werknemer én de werkgever. 

Tabel 4.6  Stap 5 Probleeminventarisatie: hoe, hoeveel en waar

Hoe/hoeveel/waar  
benutten beschikbare arbeidsmogelijkheden

Benutte arbeidsmogelijkheden (zie 3) Aantal 
uren Loonwaarde 

Passend eigen werk (spoor 0):
€

Ander passend werk extern (spoor 1) nl.:
€

Ander passend werk extern (spoor 2) nl.:
€

Interventie (spoor 3):
€

Niet benutte arbeidsmogelijkheden: Aantal 
uren Loonwaarde 

Contact opnemen met collega’s of hogere 
leiding € €

... €

Totaal €

Hoe/hoeveel/waar  
benutten beschikbare arbeidsmogelijkheden

Benutte arbeidsmogelijkheden (zie 3) Aantal 
uren Loonwaarde 

spoor 0:
Administratief eigen werk 12 € 202,50

spoor 1:
Enquetes afnemen 6 € 101,25

spoor 2:
Rij-instructiebedrijf helpen 12 € 202,50

spoor 3:
Interventie

Niet benutte arbeidsmogelijkheden Aantal 
uren Loonwaarde

Contact opnemen met collega’s of hogere 
leiding 10 € 168,75

Totaal 40 € 675,00

Voor sommigen lijkt het alsof de hiervoor genoemde stappen 3 
en 5 overbodig zijn en teveel weg hebben van een theoretische 
oefening. We maken de stappen toch gezien de grote hoeveel-
heid UWV loonsancties vanwege het feit dat de werkgever er ten 
onrechte vanuit ging dat de werknemer niet belastbaar was of 
omdat de restcapaciteit onvoldoende was benut. Met stap 3 en 
5 wordt de leidinggevende gestimuleerd om goed te kijken naar 
de beschikbare uren en verdiencapaciteit enerzijds en naar de 
optimale benutting ervan anderzijds. 
Voor iedere gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer die belast-
baar is kan een overzicht worden gemaakt waarmee snel duide-

Spoorloos? 
Hij spoort niet helemaal…
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lijk wordt of en hoe de benutbare arbeidscapaciteit wordt benut. 
Dat is de vijfde vraag van de Probleeminventarisatie. Iedere keer 
als er iets verandert in de beschikbare capaciteit of in de benut-
ting ervan wordt het overzicht bijgewerkt en toegevoegd aan het 
re-integratiedossier. 
Als een leidinggevende niet in staat is om binnen zijn werk-
gebied de beschikbare mogelijkheden van zijn werknemer op-
timaal en zinvol te benutten dan roept hij de hulp in van de 
andere werknemers, van zijn collega’s en eventueel van hogere 
leidinggevenden om dit probleem op te lossen. Het probleem 
is misschien niet de zieke arbeidsongeschikte werknemer maar 
wel de (mensongeschikte) arbeidsorganisatie. U ziet dat Kees 
ook al 12 uur bij een andere werkgever, een rij-instructiebedrijf 
is geplaatst om te helpen met het opzetten van de administra-
tie. De werkgever gaat Kees tijdelijk detacheren en gebruikt voor 
de formele afhandeling de detacheringstoolkit die de overheid 
heeft laten ontwikkelen. http://www.rijksoverheid.nl/documen-
ten-en-publicaties/rapporten/2009/12/04/detacheringstoolkit-
voor-werkgevers.html 

TIP: Als de beschikbare mogelijkheden niet optimaal benut kunnen 
worden door passend werk of re-integratie-activiteiten dan is dat 
een voorbeeld van arbeidsverzuim door een organisatorisch pro-
bleem en geen arbeidsverzuim als gevolg van ziekte. De verlofsoort 
zou dan ook niet ‘ziekteverlof’ moeten heten. Misschien maakt de 
term ‘betaald verlof’ of ‘onvoldoende passend werk verlof’ beter 
duidelijk wat het echte probleem is dat opgelost moet worden. 
Ook is het mogelijk om de werknemer te vragen om vakantieverlof 
op te nemen voor de uren dat er geen werk is voor hem. Dat wordt 
wel eens vaker gedaan in de minder drukke perioden.

4.2 ‘Ze zien het werk niet liggen’
Re-integreren is een belangrijke verplichting van werkgever én 
werknemer. Daarom moeten we een goed beeld hebben van de 
resterende arbeidsmogelijkheden van de zieke werknemers. Te-
gelijkertijd willen we ook weten op welke wijze en in welke mate 
we deze arbeidsmogelijkheden zinvol benutten. 
Een veel voorkomende reactie van leidinggevenden is: ‘we heb-
ben geen passend werk’ of  ‘het is bij ons geen sociale werkplaats’. 
Dat geeft eerder een gevoel van onmacht weer bij deze mensen. 
Men heeft immers nooit geleerd hoe men dat moet doen. Maar 
als men wordt gevraagd of men ’s avonds en op vrijdagmiddag 
altijd klaar is met het werk dan zie je de hoofden ‘nee’ schudden.  
Misschien ziet men het (passende) werk niet altijd liggen. In de 
sessies met directeuren van MKB bedrijven, franchisenemers van 
grootwinkelbedrijven en leidinggevenden gaan we dan oefenen 
in het leren zien van zinvolle werkzaamheden die door gedeelte-
lijk arbeidsgeschikte zieke werknemer gedaan kunnen worden.  

Die enkele keer dat ik zelf zo ziek ben dat ik mijn opdracht-
gevers moet afzeggen, komt het voor dat ik na een dag weer 
voorzichtig uit bed kom en een beetje door het huis loop. 

Daar kom ik mijn vrouw tegen die opmerkt ‘Ga je even aan 
de kant, je loopt me voor de voeten en ik heb het al extra druk 
omdat jij nu ook verzorgd moet worden.’ Ten einde raad duik 
ik weer mijn bed in maar na een paar uur verschijn ik weer 
ten tonele. Weer komen we elkaar tegen en nu is haar ant-
woord: ‘Herman, ik kom eraan met de zwarte hoed.’. Ik weet 
wat dat betekent, die hoed komt wel eens vaker tevoorschijn. 
Ze staat inmiddels voor me en zegt: ‘doe je ogen maar dicht 
en neem er maar een uit.’ De hoed bevat diverse opgevouwen 
papiertjes. Ik neem er een uit en vouw ’m open. U raadt het al, 
één van die kleine klusjes die altijd blijven liggen omdat we 
er geen tijd voor hadden! In een piepkleine organisatie zoals 
een gezin is in een mum van tijd passend werk beschikbaar! 

Voor werkgevers kunnen we de opgevouwen briefjes vervan-
gen door een kaartje met de titel ‘Vensterbankwerk’. Dat zijn de 
werkzaamheden die overdag op het bureau liggen te wachten 
om uitgevoerd te worden en die een leidinggevende ‘s avonds 
maar in de vensterbank legt als de schoonmaakster eraan komt. 
‘Ze neemt wel mijn bureau af maar ze neemt het werk niet van 
me af’, denkt hij dan. Maar wie zou dat dan wel van hem kunnen 
overnemen? Misschien een van de zieke werknemers? En mis-
schien kan die ook werk van zijn collega’s overnemen.

OEFENING:
a. Schrijf eens een aantal zaken op dat altijd blijft liggen. 

Uitzoeken van dossiers, inplakken van foto’s voor demente 
bejaarden, scannen van dossiers, opruimen, klein onderhoud, 
wieltjes schoonmaken van de karren, een opleiding Word of  
Excel of time management

b. Noem eens een aantal dingen die u ’s avonds nog doet voor uw 
zieke werknemers: een verslag schrijven van het voortgangsge-
sprek met de zieke werknemer. Dat kunt u de werknemer ook 
zelf laten maken, dan leest u ook de zaken die niet goed begre-
pen zijn of vergeten zijn. Dat kunt u dan eenvoudig aanvullen. 
Tevens zal een werknemer zijn eigen verslag niet zo gauw nega-
tief becommentariëren. Uiteindelijk is het ook het verslag van 
de voortgang van uw werknemer en niet van u, dus waarom 
zou u hem niet kunnen vragen de verantwoordelijkheid voor 
zijn eigen re-integratie ter hand te nemen? De loonwaarde van 
deze passende werkzaamheden is hoog omdat u dit voorheen 
altijd zelf deed. 

c. Noem eens een aantal zaken dat u nu (extra) doet omdat uw 
werknemer ziek is: op klantenbezoek gaan bijvoorbeeld. Wie 
bestuurt dan de auto? Als uw zieke werknemer nog in staat is 
om auto te rijden, dan vraagt u hem als chauffeur, u zit op de 
achterbank en uw werkzaamheden kunnen gewoon doorgaan. 
De zieke werknemer ziet nu ook waar de klanten van uw bedrijf 
zitten en onderweg heeft u nog tijd voor een praatje waar u 
anders niet aan toekwam. In een academisch ziekenhuis vroeg 
men aan de zieke werknemer om de niet-mobiele collega’s op te 
halen. Dat scheelde honderden euro’s taxikosten per dag.
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d. Welke werkzaamheden kun je ook met z’n tweeën doen? Het 
scheelt in de belasting van de collega als je samen de bejaarden 
gaat verzorgen. 

De kaartjes met Vensterbankklussen beginnen al enigszins  
gevuld te raken en men geeft ze aan de collega leidinggevende 
om elkaar te inspireren. Dat werkt meteen want men brengt  
elkaar op ideeën. Op de vraag wat er zou gebeuren als men deze 
vraag aan de werknemers zou stellen antwoordt een filiaalchef 
van een grootwinkelbedrijf: ‘geef dan maar meteen nog drie 
kaartjes mee’. De beste ideeën leven op de werkvloer, daar zien ze 
het werk wel liggen. En last but not least, de werknemers snap-
pen dat men er zelf ook voordeel bij heeft. De werkdruk daalt ter-
wijl de productiviteit stijgt!
Als we de werknemers ook regelmatig vragen mee te denken 
over dit soort onderwerpen, dan treedt er een gedragsveran-
dering op. Mensen vinden het leuk om hun kennis en kunde in 
te zetten voor hun organisatie en voelen zich serieus genomen. 
Een mens is immers geen machine maar een probleemoplosser. 
Als hen ook nog de financiële en sociale gevolgen van arbeids-
verzuim en re-integratie wordt uitgelegd begrijpt men ook het 
eigen belang. 

Nu krijgen de deelnemers de smaak te pakken en gaan meer ‘out 
of the box’ denken.
a. Welke werkzaamheden worden normaliter uitbesteed, maar 

omdat het budget op is blijft het liggen:
 De muren van de ruimte in het instituut met meervoudig  

gehandicapten zien er vies uit. Er is geen budget voor een schil-
der. Maar een van de werknemers die ziek is, is wel in staat om 
deze muur weer op te frissen. Dat wil ze thuis in het weekend 
ook gaan doen met de partner.

b. Het werk komt naar de werknemer toe:
 Bij een verzekeringsmaatschappij kan men ook een dag per 

week vanuit huis werken. Een zieke werknemer kan met een 
laptop van de zaak ook (andere) werkzaamheden vanuit huis 
doen.

c. Maatschappelijk verantwoord passend werk:
 Als de mogelijkheden uitgeput raken dan kan de werkgever 

met het verzorgingshuis in de buurt afspreken dat zijn zieke 
mobiele werknemer graag een wandelingetje maakt met een 
van de bewoners die dat anders zo moeten missen. In het erg-
ste geval krijgt u als antwoord: ‘Maar uw werknemer is hier al 
regelmatig op bezoek bij zijn oude vader die hier opgenomen is’. 
Ook het voorlezen aan bejaarden of het oliën van de rollators 
zijn welkome zaken.

De leidinggevende maakt een paar dagen later een praatje met 
de schoonmaakster. Hij legt haar uit welk idee over venster-
bankenwerk er bij hem opkwam. Ze kijkt enigszins argwanend 
naar hem en vraagt aan hem of hij dat ook met haar werk zou 
kunnen doen. ‘Ja zeker’ is zijn antwoord, ‘dat heb ik inmiddels 

met jouw objectbeheerder besproken en die vond dat een goed 
idee. Als een van onze werknemers niet zijn eigen werk kan 
doen maar wel dat werk van jou, dan kun jij hem dat leren. Je 
werkgever brengt die maand minder bij ons in rekening want 
wij hebben onze werknemer betaald, dat is ons voordeel. En 
hij zag ook zijn eigen voordeel want dan kun jij tijdelijk inval-
len voor een zieke collega van jou. Zo is het probleem van jouw  
objectbeheerder ook opgelost’. 

TIP: Directe inzetbaarheid: de leidinggevende van Kees ziet dat er 
nog tien uur per week niet optimaal benut worden en overlegt 
met zijn collega’s of er in hun afdelingen nog werkzaamheden 
zijn die Kees kan uitvoeren. Het hoofd van de afdeling Inkoop 
komt met een originele suggestie: hij ziet kans om Kees een aantal 
werkzaamheden te laten doen waarvoor men nu altijd een extern 
bedrijf inhuurt. Dan zal hij met dat bedrijf afspreken dat zij een 
lager bedrag in rekening kunnen brengen en hij heeft ook al be-
dacht op welk spoor Kees dan actief is: ‘dat noem ik dan spoor 1,5’. 
De leverancier die op deze manier meedenkt met zijn klant kan 
omgekeerd ook rekenen op klantentrouw. 

VOORBEELD: Kees was een half jaar geleden weer gaan volley-
ballen om de nodige kilo’s eraf te krijgen. Dat had een goed 
resultaat maar ineens was het afvallen wel heel snel gegaan. 
Daarom was hij vlak voor het ongelukje met de pols nog even bij 
de huisarts geweest om zich te laten onderzoeken. De huisarts 
gaf opdracht voor een urine- en bloedonderzoek in het zieken-
huis. Ondanks zijn gebroken pols kon Kees het onderzoek laten 
doen. Een week later komt Kees bij zijn huisarts om de resultaten 
van het onderzoek te bespreken en hij hoort dat er suikerziekte 
is geconstateerd. Is suikerziekte een ziekte? Jazeker, het staat in 
een lijst van erkende ziekten (Diabetes mellitus staat in de In-
ternational Classification of Diseases (ICD-10) onder de codes 
E10-E14.) en de kosten van behandeling en medicijnen worden 
vergoed door de zorgverzekeraar. De huisarts legt aan Kees uit 
hoe eenvoudig hij zichzelf de insuline kan toedienen. En toen 
de huisarts ook nog zei dat hij er wel oud mee kan worden was 
Kees gerustgesteld. Als de dokter vervolgens vraagt welk werk 
Kees doet antwoordt hij ‘ik ben vlieginstructeur in een tweeper-
soons motorvliegtuig’. Dan trekt de huisarts een bezorgd gezicht 
en vertelt Kees dat hij dan moet stoppen met zijn werk omdat 
hij zijn vliegbrevet nu kwijt is om medische redenen.2 Kees is 
plotseling een gevaar voor de vliegveiligheid. Kees is nu behoor-
lijk in de war; eerst kreeg hij van de dokter te horen dat hij zich 
geen zorgen hoefde te maken en nu ligt zijn carrière en zijn toe-
komst in duigen. Dit is een voorbeeld van de inkleuring die bij 
een ziekte van belang is; wat betekent de ziekte voor je werk? Bij 

2. In Nederland raakt een piloot zijn medisch vliegbrevet kwijt als diabetes type 1 
wordt geconstateerd. Voor diabetes type 2 mag een piloot onder bepaalde voor-
waarden blijven vliegen als hij voor zijn diabetes uitsluitend tabletten gebruikt.
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de een heeft een onschuldige ziekte desastreuze gevolgen, en bij 
een ander kan een ernstige chronische ziekte soms amper effect 
hebben op het werken.

Stap 6
Welke interventies kunnen jouw belastbaarheid optimaal verbe-
teren
Leidinggevende en werknemer kunnen bespreken op welke wij-
ze het mogelijk is om de omvang en/of de doorlooptijd van de 
beperkingen en de mogelijkheden positief te beïnvloeden waar-
door de belastbaarheid van de werknemer zoveel mogelijk wordt 
hersteld. Hierbij kun je denken aan situaties waarbij de werkne-
mer wacht op een specifieke behandeling of aan het tijdelijk 
werken in een ander team of aan speciale hulpmiddelen zoals 
een lap top voor thuiswerken, een spraakcomputer. Ook kan ge-
dacht worden aan een speciale training, een beroepenoriëntatie 
cursus, een cursus time-management of energiemanagement of 
een interdisciplinaire aanpak met gelijktijdige aandacht voor de 
fysieke en psychische componenten. 

Tabel 4.7  Stap 6 Probleeminventarisatie, een stappenplan voor  
  claimbeoordeling en re-integratiebegeleiding 

Hoe, en met hoeveel, kan de belastbaarheid  
verhoogd worden

Interventie
Fysiek Psychisch Sociaal Algemeen

Beroepsoriëntatie 

Bedenk altijd wel  dat de werknemer eigenlijk al weer belast-
baar is als hij een interventie gaat doen om de belastbaarheid 
nog verder te vergroten. De uren die worden besteed aan de  
interventie hadden ook besteed kunnen worden aan bijvoor-
beeld passend werk waardoor er opbrengsten waren ont-
staan. De kosten van de interventie plus de waarde van de niet  
gewerkte uren kan afgewogen worden tegen de opbrengst van 
de interventie. Vraag de deskundigen om een inschatting te ge-
ven hoe snel de werknemer meer belastbaar wordt en hoeveel de 
totale verzuimduur korter wordt waardoor er wordt bespaard op 
de kosten voor loondoorbetaling en vervanging of waardoor de 
opbrengsten van passend werk eerder toenemen.

4.3 Hoe beoordeel je een interventievoorstel?
Soms ziet de werkgever naast de kosten voor loondoorbeta-
ling nog een rekening komen, namelijk voor de kosten van een 
interventie t.b.v. een optimale snelle re-integratie. Dat kan een 
verzoek zijn van een werknemer die een behandeling ondergaat 
waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is. De bedrijfsarts 
kan hierbij ook een belangrijke rol hebben omdat hij vanuit zijn  
beroepsuitoefening (verzuimbegeleiding) door de leidinggeven-
de kan worden gevraagd om de interventies en behandeling die 
de werknemer ondergaat te beoordelen op effectiviteit, noodza-
kelijkheid etc. 
Tegelijkertijd kan een deskundige adviseur zelf een advies voor 
een interventie geven waar de werkgever serieus mee moet om-
gaan. Hoe kunt u een interventievoorstel beoordelen als u niet 
zoveel inhoudelijke zaken mag weten zoals de ziekte, welke soort 
behandeling bij welke instelling etc.. 
Daarom is het goed dat degene die het voorstel doet verplicht 
wordt om een aantal gegevens te verstrekken waarmee de werk-
gever de beslissing kan nemen. Laat de deskundige zo goed  
mogelijk de volgende vragen te beantwoorden: 

a. hoeveel uren per week gaat de werknemer met de interven-
tie bezig en hoeveel weken duurt de interventie? Wat is de 
vereiste mate  van arbeidsgeschiktheid om de behandeling te  
ondergaan? 
Toelichting: de werknemer zal belastbaar moeten zijn om de 
interventie te ondergaan. Denk aan de mobiliteit, sociale func-
ties, fysieke inspanningen die mogelijk moeten zijn.

b. Wat is de huidige mate van arbeids(on)geschiktheid van de 
werknemer? 
Toelichting: dat geeft de huidige mogelijke opbrengst van de 
zieke werknemer weer, op basis van de belastbaarheid.

c. Moet de interventie in werktijd gebeuren of kan de behande- 
ling ook buiten werktijd worden gegeven?  
Toelichting: dat geeft aan of er rekening gehouden moet wor-
den met minder opbrengsten uit passend werk omdat er werk-
bare uren niet gewerkt worden (gemiste opbrengst passend 
werk).

d. Hoe ontwikkelt de arbeids(on)geschiktheid zich naar ver-
wach- 
ting als er geen interventie wordt gedaan?  
Toelichting: zo kan worden berekend wat de de opbrengsten uit 
passend werk en de loondoorbetalingskosten zijn volgens deze 
prognose.

e. Hoe ontwikkelt de arbeids(on)geschiktheid zich naar ver-
wach-ting als de interventie wel wordt gedaan?  
Toelichting: daarmee kan worden berekend wat de opbreng-
sten uit passend werk en de loondoorbetalingskosten zijn vol-
gens deze prognose.

f. Heeft de interventie ook invloed op de recidiefkans; wat is de 
kans dat de werknemer binnen twee jaar zijn werk weer ver 
zuimt als gevolg van dezelfde oorzaak.



Bij alles wat je doet neem je risico’s.  
Het grootste risico neem je  
als je niets doet
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Tabel 4.8  Stap 6 Overzicht kosten, baten en kansen 

Bijlage bij interventievoorstel opgesteld voor:                                                                            (naam werknemer)   Versie: [   ] Prognose   
                                                                                  door:                                                                            (naam adviseur)                       [   ] Werkelijkheid
 

Wel interventie Geen interventie
Verwachte verzuimduur tot datum
Aantal weken tot volledige  
arbeidsgeschiktheid
+ kosten van de interventie      €
-/- eigen bijdrage werknemer 
-/- bijdrage zorgverzekeraar,  
inkomensverzekeraar
Saldo kosten minus bijdragen van anderen:       €
Recidiefkans binnen twee jaar in %

Verwacht verloop van het verzuim van week tot week
Week … Week …
AG% ….. AO% ….. AG% ….. AO% …..

+ loondoorbetalingskosten € €

-/- mogelijke opbrengst passend werk -/- € -/- €

+ gemiste opbrengst passend werk 
(interventie in werktijd) €

Saldo € €
Week … Week …
AG% ….. AO% ….. AG% ….. AO% …..

+ loondoorbetalingskosten € €
-/- mogelijke opbrengst passend werk -/- € -/- €
+ gemiste opbrengst passend werk 
(interventie in werktijd) €

Saldo € €
Week … Week …
AG% ….. AO% ….. AG% ….. AO% …..

+ loondoorbetalingskosten € €

-/- mogelijke opbrengst passend werk -/- € -/- €

+ gemiste opbrengst passend werk 
(interventie in werktijd) €

Saldo € €
Week … etc. tot de laatste week

Totaal generaal € €
Andere zaken van belang voor de beslissing:
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te activeren, verzaken hun werk
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Op basis van deze prognose kan de leidinggevende het interven-
tievoorstel als een investeringsvoorstel gaan zien.
Om de prognoses te verbeteren kan van iedere casus worden 
bijgehouden wat de werkelijkheid is op grond van de genomen 
beslissing. Die werkelijkheid kan vergeleken worden met de  
gekozen prognose (wel of geen interventie). Daarnaast kunnen 
nog andere, minder financiële of cijfermatige zaken van belang 
zijn zoals de kans op een loonsanctie van het UWV als er geen 
interventie wordt uitgevoerd, afspraken in het kader van loop-
baanontwikkeling etc.

De werkgever kan nog een aantal aanvullende voorwaarden stel-
len zoals:
a. heeft de werknemer een machtiging ondertekend om de 

zorgverzekeraar te benaderen voor een bijdrage in de kosten
b. de werknemer moet de kosten van de interventie terugbeta-

len indien hij binnen 2 jaar vrijwillig ontslag neemt. Dit is be-
doeld om te voorkomen dat de werknemer op kosten van de 
werkgever een omscholing volgt en aansluitend bij een an-
dere werkgever in dienst treed.

VOORBEELD: We gaan terug naar het voorbeeld van Kees dat waar 
gebeurd is. Samen met zijn werkgever moet Kees nu direct op zoek 
naar een andere baan omdat duidelijk is dat hij zijn eigen werk 
nooit meer kan uitvoeren. Bij de zoektocht wordt een functie ge-
zocht waarvan de beloning zo dicht mogelijk bij de huidige belo-
ning ligt. Dan is Kees misschien wel zijn baan kwijt maar niet zijn 
inkomen. Het re-integratietraject krijgt dus een nieuwe dimensie, 
Kees moet zich gaan oriënteren op een ander beroep. 
Hij schrijft zich vliegensvlug in bij het UWV WERKbedrijf, zijn werk-
gever schakelt een arbeidsdeskundige of een re-integratiebureau 
in en gaat zich ook eens verdiepen in het Poortwachtercentrum, 
een initiatief van de werkgevers in de regio. De belastbaarheid van 
Kees is nog steeds acht uur per dag en veertig uur per week maar 
de loonwaarde van de mogelijke werkzaamheden ligt momenteel 
door de gebroken pols nog wel duidelijk onder de loonwaarde van 
een vlieginstructeur. Of de diabetes mellitus ook van invloed is op 
de loonwaarde van een ander beroep moet nog blijken. In ieder ge-
val moeten Kees en zijn werkgever zich nu inspannen om te onder-
zoeken wat de volgende stap in de carrière van Kees zal worden; de 
re-integratie in spoor 3 maakt een vliegende start.

Stap 7
Voor een effectieve preventie moet je eerst de oorzaak vinden 
Zo’n 22% van alle werknemers heeft de indruk dat de klachten 
bij hun laatste verzuimepisode het gevolg waren van het werk. 
En dan staan er twee groepen ‘ziekten’ met kop en schouders 
bovenaan, dat zijn enerzijds arbeidsconflicten en anderzijds psy-
chische klachten, overspannenheid of burnout. Daarna komen 
de werknemers met fysieke klachten aan de nek, schouder, rug 
en pols of met vermoeidheidsklachten. In het merendeel wordt 
dan door werknemers gezegd dat de oorzaak werkgerelateerd is. 

Vele decennia geleden vormde het industriële werk een gevaar 
voor de gezondheid in verband met zware fysieke arbeid of ge-
vaarlijke stoffen. Tegenwoordig hebben de meeste werknemers 
een dienstverlenend beroep waar meer gevraagd wordt van hun 
psychische en sociale vaardigheden. Het verzuim heeft ook een 
sterke relatie met de gezondheid van de werknemer, die voor 
een belangrijk deel gerelateerd is aan de leefstijl. Werknemers 
met een minder goede leefstijl roken, drinken teveel alcohol, 
eten ongezond, bewegen te weinig of hebben te veel stress. Als 
deze slechte levensstijl een aantal jaren wordt volgehouden, dan 
wordt de frequentie van arbeidsverzuim hoger en tegelijkertijd 
stijgt de gemiddelde verzuimduur. De leidinggevende kan zijn 
bevindingen noteren en bespreken met de bedrijfsarts.

Tabel 4.9  Stap 7 Probleeminventarisatie: oorzaken

In welk gebied / gebieden ligt de oorzaak van  
de arbeidsongeschiktheid door ziekte

Werksituatie, 
n.l.:

Arbeids-
omstandig-
heden

Arbeids-
verhoudin-
gen

Arbeids-
voorwaar-
den

Arbeids- 
inhoud

Leefstijl, 
privésituatie

Stap 8
Van leidinggever naar leidingnemer met hun deskundige dienst-
verlener
Als de leidinggevende vindt dat hij onvoldoende antwoord krijgt 
van de werknemer of als hij het antwoord niet ‘vertrouwt’ (de 
werknemer is immers ook geen deskundige op medisch gebied) 
dan kan een deskundige worden gevraagd voor een deskundig 
medisch onderzoek en advies. 
Aan de bedrijfsarts kan de leidinggevende bijvoorbeeld de vraag 
stellen (opdracht geven) om vast te stellen of er sprake is van een 
ziekte en of de verhinderingen daar het gevolg van zijn. Met deze 
informatie kan de leidinggevende de claim beoordelen en ziek-
teverlof met loondoorbetaling toekennen. Tevens kan hij in het 
kader van re-integratie de bedrijfsarts vragen om vast te stellen 
over welke functionele mogelijkheden de werknemer nog wel 
beschikt. 
U ziet dat de leidinggevende hier ineens bepaalt of en wanneer 
en waarom de bedrijfsarts wordt ingeschakeld. Hij neemt de lei-
ding en laat niet de kalender bepalen of het tijd is voor dit soort 
acties. De leidingnemer kan zijn Probleeminventarisatie aanvul-
len met een concrete vraag en naar de bedrijfsarts sturen. Deze 
leest nu ook de informatie die al verzameld is door de leidingge-
vende en zijn werknemer. 

Op soortgelijke wijze kan men een arbeidsrechtelijk advies van 



De bedrijfsarts wil je niet beter maken 
maar helpt je weer aan het werk  
te komen
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een HR adviseur of een arbeidskundig advies van een arbeids-
deskundige vragen.

Een goede coachende bedrijfsarts is ook graag bereid om de lei-
dinggevenden, waarvoor hij werkt, te leren welke vragen je aan 
hem kunt stellen en welke antwoorden je dan kunt verwachten. 

Tabel 4.10  Stap 8 Probleeminventarisatie:  
  Veel voorkomende vragen

Overzicht meest voorkomende vragen/
opdrachten aan de bedrijfsarts Opmerking

Stel vast of er sprake is van beperkingen van het 
arbeidsvermogen van de werknemer als recht-
streeks en medisch objectief gevolg van een ziekte 
en/of gebrek. 

Dat is de 
voorwaarde 
voor het recht 
op loondoorbe-
taling.

Stel vast of de werknemer door de beperkingen 
verhinderd wordt om zijn bedongen arbeid te 
verrichten en geef uw prognose (tijdelijk of 
duurzaam) van de beperkingen.

Een beschrijving 
van de functie- 
taakbelasting is 
bijgevoegd

Stel vast welke belastbaarheid / arbeidsmogelijk-
heden de werknemer beschikt en gebruik daarbij  
de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) conform  
de CBBS-methodiek.

Dat is nodig 
voor het 
organiseren van 
passend werk 
i.v.m. re-integra-
tie

Beoordeel onze probleeminventarisatie / bijstelling 
van de probleemanalyse / 52e weeks-evaluatie en 
geef mogelijke aanvulling en aanbevelingen.

Onze analyse 
van het 
probleem is 
bijgevoegd

Ik heb de medewerker voorgesteld de volgende 
werkzaamheden uit te voeren (zie bijlage) in het 
kader van passend werk. Stel vast of de medewerker 
belastbaar is voor deze werkzaamheden.

Een beschrijving 
van de functie- 
taakbelasting is 
bijgevoegd

Stel een re-integratie-opbouwschema op met 
omschrijving van interventies, opbouw in de tijd 
van de belastbaarheid in taken, te werken uren per 
dag en te werken dagen per week.

Opbouwschema

Heeft u een nieuwsgierige en leergierige bedrijfsarts gecon-
tracteerd dan stelt deze vast en zeker ook prijs op uw feed back 
waardoor hij nog beter leert te adviseren en communiceren. Bij 
ieder advies van deze bedrijfsarts vraagt hij uw antwoord op zijn 
volgende vragen (zie tabel 4.11). Als u met duidelijke opdrachten 
gaat communiceren met deskundige adviseurs dan neemt ook 
de mogelijkheid af dat een van de partijen gaat wijzen naar de 
andere als men ontevreden is. 
Opmerkingen van leidinggevenden zoals ‘Ik kan niets met die ad-
viezen van de bedrijfsarts’ zijn dan afgelopen. Zo iemand krijgt 
dan altijd de vraag voorgelegd ‘wat heb je dan gevraagd aan de 
ander?’. 
En bedrijfsarts die roept: ‘Ze leggen mijn adviezen gewoon naast 
zich neer’ wordt ook gevraagd of hij al weet waarom zijn advie-
zen niet worden gewaardeerd. Als men alles gedaan heeft aan 

het optimaliseren van de communicatie en de situatie verbetert 
niet, dan wordt het misschien tijd om de samenwerking te be-
eindigen.

Tabel 4.11  Stap 8 Probleeminventarisatie: terugkoppeling

Vragen van de dienstverle-
ner aan zijn opdrachtgever Opmerking

Heeft mijn advies betrekking op 
de door u gestelde vraag / 
opdracht?

 Ja, 
 Nee
 Gedeeltelijk

Is mijn advies voor u duidelijk 
leesbaar geformuleerd, concreet 
en praktisch toepasbaar?

 Ja, 
 Nee
 Gedeeltelijk

Heeft u mijn advies  
overgenomen? 

 Ja, 
 Nee
 Gedeeltelijk

Opmerkingen

Een soortgelijke lijst kan een HR-adviseur of een arbeidsdeskun-
dige met u maken.


