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Onderstaand treft u, geel gearceerd, 

een overzicht aan van deze tekstuele aanpassingen. 

 

Tekstuele aanpassingen  

4.2.2. Terugkeer in aangepast eigen werk 

De werkgever moet de werknemer de mogelijkheid bieden om het eigen werk gedeeltelijk te 

hervatten. Verder moet de werkgever bekijken of er mogelijkheden zijn om door verlichting van 

werkzaamheden (bijvoorbeeld met behulp van technische of organisatorische aanpassingen, of 

voorzieningen), extra begeleiding en/of overdracht van taken aan collega’s, de werknemer zo veel 
mogelijk weer in het eigen werk te laten functioneren. Ook aanpassing van dienstroosters en 

eventueel herverdeling van taken kunnen van de werkgever gevraagd worden, tenzij dit de 

arbeidsorganisatie te ernstig verstoort. 

 

4.2.3. Terugkeer in (aangepast) ander werk 

Zo nodig zal nog op taakniveau onderzocht moeten worden of dit mogelijkheden biedt voor re-

integratie. Al dan niet met extra begeleiding door de werkgever of bijvoorbeeld een externe 

jobcoach. In het uiterste geval kan dit leiden tot het creëren van een nieuwe functie, vergelijkbaar 

met jobcarving. De redelijkheid en billijkheid bepalen uiteindelijk wat in een specifieke situatie van 

een werkgever verwacht mag worden. 

 

4.5.1 Passend werk aanbieden 

Met elkaar verbonden ondernemingen 

Bij de begeleiding van de werknemer bij het vinden van geschikt werk wordt ook gekeken naar 

andere, met de eigen onderneming verbonden organisaties, bijvoorbeeld in een holdingstructuur. De 

mate waarin de werkgever zeggenschap heeft binnen de andere organisaties en/of de mate waarin 

de organisaties naar buiten toe als afzonderlijk herkenbaar zijn, bepalen of er sprake is van eerste of 

tweede spoor- traject. Ongeacht een wellicht administratieve onafhankelijkheid zal een dergelijk re-

integratietraject eerder als een re-integratie in Spoor 1 moeten worden aangemerkt naarmate de 

ondernemingen zich meer als één organisatie presenteren of gedragen en/of naar mate zij meer 

gebruikmaken van gemeenschappelijke diensten (zoals een gezamenlijke personeelsdienst).  

 

Een franchisenemer is een zelfstandig ondernemer, die gebruikmaakt van de (winkel)formule van de 

franchisegever en bijbehorende commerciële instrumenten inkoopt. Hierdoor is sprake van een 

samenwerking en niet van (enige mate van) zeggenschap over personeelsbeleid tussen 

franchisenemer en franchisegever. Wij verwachten van een franchisenemer dat hij in het kader van 

re-integratie eerste spoor de herplaatsingsmogelijkheden onderzoekt in (al) zijn eigen 

onderneming(en). 

 

5.3 Arbeidsconflict en re-integratie 

Een conflict binnen de werksfeer is geen reden om niet actief te werken aan re-integratie. Werkgever 

en werknemer zijn ook nu aan elkaar verplicht om tot oplossingen en tot re-integratie te komen: bij 

de eigen of bij een andere werkgever (Spoor 2). Er is sprake van een arbeidsconflict als 1 van de 

partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. 

 

Is er naast de arbeidsongeschiktheid ook sprake van een arbeidsconflict dan adviseert de bedrijfsarts 

niet alleen over arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens de regels van de Wet Verbetering 

Poortwachter. Hij heeft dan ook een adviserende rol in het conflict en geeft dan ook een 

interventieadvies . De STECR Werkwijzer Arbeidsconflict en de NVABRichtlijn ‘Conflicten in de 

werksituatie’ dienen hierbij als leidraad. 



 

 

 

 

 

5.8 Marginale mogelijkheden  

Met marginale mogelijkheden bedoelen we dat de werknemer uiterst beperkt belastbaar is. Wij 

verwachten dan van beide partijen dat zij extra hun best doen om te bekijken of deze geringe 

mogelijkheden kunnen worden benut. De focus ligt hierbij vooral mogelijkheden bij de eigen 

werkgever. Daar zijn meer mogelijkheden voor aanpassing in taken, uren en belasting dan bij een 

andere werkgever. Ook kan inzet van persoonlijke en/of functionele begeleiding eventueel nodig zijn. 

Inzet van een tweede spoortraject is niet snel aan de orde. 

 

5.11 Tijdelijke of blijvende aanpassingen omvang dienstverband tijdens ziek zijn  

De omvang van het dienstverband voorafgaand aan het ziekteverzuim is bepalend voor het doel van 

de re-integratie. Wijzigt (de omvang van) de functie na het intreden van het ziekteverzuim, dan 

wijzigt de re-integratieverplichting alléén als sprake is van een gezamenlijk overeengekomen, 

expliciete functiewijziging. 

 

6.1 Uitzendbureau  

Als een uitzendkracht een uitzendbeding heeft, houdt dat in dat het dienstverband bij ziekte meteen 

wordt beëindigd.  

 

Als het uitzendbeding niet geldt heeft het uitzendbureau een re-integratieplicht, zowel in het eerste 

als in het tweede spoor. Van re-integratie in Spoor 1 is sprake in geval van begeleiding naar werk in 

de eigen organisatie en het netwerk van het uitzendbureau: bij de oorspronkelijke inlener, werk bij 

een andere inlener of werk bij het uitzendbureau zelf. 

 

 

6.3. Arbeid verricht met WSW-indicatie en beschut werk vanuit de Participatiewet  

Werknemers met een WSW-indicatie kunnen in het kader van de WSW werkzaam zijn in een 

beschutte werkomgeving bij een SW-bedrijf of - al dan niet op detacheringsbasis- op een begeleid 

werken werkplek. Werknemers vanuit de Participatiewet met een indicatie beschut werk zijn 

aangewezen op een beschutte werkplek.  

 

De verantwoordelijkheid voor re-integratie van deze werknemers ligt bij de formele werkgever, dus 

bij die werkgever waar de werknemer een dienstbetrekking heeft. Dat kan zijn bij:  

1. de gemeente;  

2. een Gemeenschappelijke Regeling;  

3. een regulier bedrijf.  

 

Als een werknemer gedetacheerd is bij een regulier bedrijf dan is de werkgever die de werknemer 

uitleent verantwoordelijk voor re-integratie; niet het bedrijf waaraan de werknemer wordt 

uitgeleend. Werknemers die werkzaam zijn in een beschutte werkomgeving of op een begeleid 

werken werkplek kunnen meestal niet re-integreren naar reguliere arbeid. Van hun werkgevers 

verwacht UWV daarom een extra inspanning om passend werk binnen de eigen organisatie te vinden 

en om het werk aan te passen aan de mogelijkheden van de werknemer. Inzetten van een regulier 

Spoor 2 traject is bij deze werknemers niet snel aan de orde. Wel wordt verwacht dat de 

mogelijkheden voor plaatsing in passend werk (beschutte werkomgeving, begeleid werken werkplek, 

beschut werk) buiten de eigen organisatie zijn onderzocht.  

 

NB: in geval van vragen neem contact op met de arbeidsdeskundige van de Participatiewet. 

 



 

 

 

 

 

 

8.2. Reden beëindiging verlengde loondoorbetalingsplicht(bekortingsverzoek)  

Tijdens de verlengde loondoorbetalingsplicht wordt van de werkgever verwacht dat de 

geconstateerde tekortkomingen worden gerepareerd. Vindt de werkgever dat hij dit voldoende heeft 

gedaan dan kan hij een bekortingsverzoek indienen. 

 

9.1 Re-integratieverslagtoets (RIV-toets)  

Pas als het resultaat niet bevredigend is, wordt gekeken naar de re-integratie-inspanningen. Daarbij 

is het doel een toets op de re-integratie-inspanningen en niet het verlengen van de 

loondoorbetalingsverplichting. Als er tekortkomingen worden vastgesteld, benoemt UWV ze allemaal 

en beperkt zich niet tot één of enkele aspecten. Zo kan de werkgever de vastgestelde 

tekortkomingen repareren en (meer) gericht tot een bevredigend re-integratieresultaat komen.  

 

De periode waarover UWV de re-integratie-inspanningen toetst begint op de eerste ziektedag van de 

werknemer en eindigt op de dag dat hij de WIA-aanvraag indient. Als er zich na de datum van de 

aanvraag nog situaties voordoen die bevestigen dat de re-integratie-inspanningen onvoldoende zijn, 

dan mag UWV dit meenemen in de toetsing. UWV mag geen negatief oordeel over de re-integratie-

inspanningen geven als dit alleen gebaseerd is op wat er ná de indiening van de WIA-aanvraag is 

nagelaten op het gebied van re-integratie.  

 

Bij het uitvoeren van deze wettelijk verplichte taak hanteert UWV de ‘Beleidsregels 
beoordelingskader poortwachter’. 
 

10.2 Aandachtspunten bij toetsing van het re-integratieverslag (RIV)  

10.2.1. Onvoldoende beeldvorming  

UWV neemt contact op met de werkgever als er op grond van de RIV-stukken geen goed beeld is van 

de re-integratieinspanningen. Of UWV neemt contact op met de bedrijfsarts op als het gaat om 

aanvullende informatie over de belastbaarheid. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, dan 

baseert UWV zich op de beschikbare informatie. Dit kan leiden tot de conclusie dat de werkgever 

onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt waarop hij zijn re-integratie heeft gebaseerd. Door het 

ontbreken van dit inzicht is het niet aannemelijk dat er op dit gebied voldoende inspanningen zijn 

geleverd. 

 

10.2.3. Een niet of te laat opgestart tweede-spoortraject  

Als de arbeidsdeskundige constateert dat het tweede-spoortraject niet of te laat is opgestart, dan 

zijn de herstelmogelijkheden:  

• Adequaat traject opstarten  

Als het traject om plausibele, medische redenen pas laat in het tweede ziektejaar opgestart werd en 

dit daardoor niet meer kon worden afgerond voor beoordelingsdatum is het enkel opstarten van een 

adequaat traject voldoende. Dit betekend dan dat dit traject is ingekocht en is ingezet.  

• Adequaat traject afronden  
Afronden van een traject wordt verlangd als er zonder deugdelijke grond te lang gewacht is met het 

opstarten van het traject, terwijl dit bij een tijdige start voor de beoordelingsdatum had kunnen zijn 

afgerond. Afronden houdt in dit verband in dat er een eindrapportage is waaruit blijkt dat er een 

adequaat traject doorlopen is. 

 

 

 



 

 

 

 

 

10.2.5. Bij onzekerheid over herstel: eerst beoordeling re-integratie  

Is het aannemelijk dat de werknemer volledig is hersteld voor het eigen werk, maar staat dit niet 

onomstotelijk vast, bijvoorbeeld omdat de werkgever of de werknemer het standpunt inneemt dat 

van volledig herstel nog geen sprake is? Dan toetst UWV eerst de re-integratie-inspanningen. UWV 

doet pas een uitspraak over geschiktheid voor eigen werk bij de claimbeoordeling.  

 

UWV beoordeelt hoe de werkgever de re-integratie heeft vormgegeven. Zo nodig legt UWV een 

verlenging op van de loondoorbetalingsverplichting. UWV moet inhoudelijk beargumenteren wat de 

tekortkomingen zijn in de re-integratie en hoe deze gerepareerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door 

plaatsing volgens functionele mogelijkheden of herplaatsing in eigen werk, als de werknemer 

inderdaad volledig belastbaar lijkt voor eigen werk.  

 

Als later de claimbeoordeling volgt doet UWV pas een uitspraak over geschiktheid voor eigen werk. 

Dan kan UWV alsnog vaststellen dat de werknemer al vóór het einde van de wachttijd weer in staat 

was om zijn eigen werk volledig te doen. 

 

11.2 Actueel oordeel  

Van de verzekeringsarts wordt verwacht dat hij een uitspraak doet over de vraag of de medische 

informatie en de belastbaarheid zoals door de bedrijfsarts beschreven, een logisch verband 

vertonen. De bedrijfsarts beschrijft de belastbaarheid in CBBS39-achtige termen, maar hoeft geen 

Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) aan te leveren. Dit is immers een instrument van UWV dat 

bedoeld is voor een geautomatiseerde functie(voor)selectie in het kader van de claimbeoordeling. De 

bedrijfsarts kan gebruikmaken van een Inzetbaarheidsprofiel (IZP) of een variant daarop.  

 

Wanneer de verzekeringsarts het niet eens is met de visie van de bedrijfsarts, verduidelijking wenst 

over de medische voorgeschiedenis of het Actueel oordeel dan neemt hij hierover contact op met de 

bedrijfsarts. Blijft er na dit overleg verschil van mening dan doet de verzekeringsarts zelf onderzoek 

en hij vormt zijn eigen oordeel. De verzekeringsarts bepaalt hoe uitgebreid het onderzoek moet zijn 

om tot dit oordeel te komen. Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch als in een persoonlijk gesprek (zie 

Standaard Onderzoeksmethoden). 

 

 


