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Gezocht: nieuwe bedrijfsartsen die met arbodienstverlener willen 

samenwerken om samen de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten  

 

Wie zijn wij / opdrachtgever? 
Opdrachtgever helpt bij het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wij adviseren bij het maken 

van juiste financieringskeuzes, zorgen dat onze klanten voldoen aan wet- en regelgeving en voeren 

casemanagement uit. Hierbij verbindt ons inzetbaarheidsplatform alle betrokken partijen zoals UWV, 

bedrijfsarts, verzekeraar, casemanager en een re-integratiespecialist. Wij geloven dat medewerkers zelf de 

regie voeren over hun inzetbaarheid, maar soms wat hulp nodig hebben. Zo proberen we langdurig verzuim 

te voorkomen en zorgen we voor een duurzame terugkeer naar de werkvloer en werken we continu aan het 

arbeidsperspectief van medewerkers.  

We zijn actief in de domeinen van de sociale zekerheid: SV-regelingen, verzuim, ziektewet, WGA en WW.  

 

Samenwerking met bedrijfsartsen 
Wij zijn ervan overtuigd dat een respectvolle en optimale samenwerking tussen leidinggevende, bedrijfsarts 

en de begeleidend casemanager (het begeleidingsteam) de basis is om de terugkeer naar werk van een zieke 

werknemer te bespoedigen.  

 

Opdrachtgever hanteert voor de samenwerking binnen het begeleidingsteam de volgende uitgangspunten:  

1. De bedrijfsarts moet in de samenwerking altijd onafhankelijk kunnen werken en adviseren. 

2. Het medisch geheim van de bedrijfsarts wordt gerespecteerd.  

3. Casemanagers worden zo goed mogelijk opgeleid om hun rol en taken uit te voeren.  

4. We gaan respectvol met elkaar om en respecteren elkaar in de uit te voeren rol.  

5. We geven elkaar tijdig de informatie die nodig is voor de begeleiding. 

6. We voeren ons werk professioneel en zorgvuldig uit. 

7. We spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden en staan open voor reflecteren op gedrag.  

8. Bij onvrede gaan we hierover open in gesprek. En gebruiken we duidelijke escalatie procedures om 

tot structurele verbeteringen te komen. 

 

Opdrachtgever streeft naar een stabiel begeleidingsteam, dat wil zeggen dat de werknemer wordt begeleid 

door dezelfde casemanager en bedrijfsarts.  

 

Over de filosofie en dienstverlening van Opdrachtgever 
Voor grote werkgevers beperkt Opdrachtgever de risico’s van verzuim, Ziektewet, WIA en WW door optimale 

benutting van de wettelijke regelingen én het sturen op inzetbaarheid. Onze specialisten worden zo goed 

mogelijk opgeleid met behulp van interne en externe opleidingen (CS opleidingen). De opleidingen bevatten 

modules over wetgeving, communicatieve vaardigheden, procedures en risico management. Daarnaast wordt 

door middel van periodieke intervisie de kwaliteit van het case management continue verbeterd. Op het 

gebied van verzuim gelooft Opdrachtgever in een snelle en adequate begeleiding mede door partijen met 

elkaar te verbinden, het inzetten van interventies en het zo snel mogelijk benutten van resterend 

werkvermogen. Hierbij wordt rekening gehouden met het belang van werknemer en werkgever. Respect voor 

het individu staat hierbij voorop. Open en constructieve communicatie binnen de grenzen van de AVG en het 

beroepsgeheim in het begeleidingsteam is cruciaal. Hiervoor is het van groot belang dat iedereen bewust is 

van elkaars rol binnen de begeleiding. Bedrijfsartsen en case managers zijn afhankelijk van elkaar om samen 

optimale professionele begeleiding aan de werknemer en de werkgever te kunnen bieden. 
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Rolverdeling 
Melding:  

Kort 

verzuim 

Werknemer  Doet tijdig de verzuim en herstel melding bij leidinggevende 

 Is direct of indirect bereikbaar voor telefonisch contact  

 Werkt mee aan zo spoedig mogelijk duurzaam herstel  

 Voert passend werk uit en denkt hierover mee  

Leiding-

gevende 

 Maakt afspraken over inhoud en vorm werkhervatting 

 Denkt creatief mee in korte termijn interventie om toch werk te 

kunnen hervatten 

Verzuim 

consulent 

Opdrachtgever 

(≤ 14 dagen 

verzuim) 

 Intake toets verzuimmelding (middels telefonisch contact op de 

eerste dag) en navraag naar afspraken werkhervatting 

 Inzet werkhervatting interventie (vervoer, aanpassing werkplek, etc.)  

 Afstemmen vermoedelijke verzuimduur en kort verzuim monitoring  

 Frequent & langdurig verzuim toets met daarbij mogelijk versnelde 

overdracht naar casemanager 

   

Langdurig 

verzuim 

(>14 dagen 

verzuim) 

werknemer  Geeft gehoor aan oproepen spreekuur 

 Is direct of indirect bereikbaar voor telefonisch contact  

 Denkt mee en geeft aan hoe re-integratie vorm te kunnen geven 

 Spant zich zoveel mogelijk in voor de re-integratie 

 Toont bereidheid mee te werken aan interventies om 

verzuimperiode te bekorten 

Care manager 

(leiding 

gevende of HR 

medewerker 

 Onderhoudt regelmatig contact met werknemer   

 Zoekt naar passend werk binnen en buiten de eigen afdeling 

 Zorgt voor een goed klimaat voor werkhervatting  

Case manager  Doet uitvalcheck (gesprek) beoordeelt inzet probleemanalyse 

 Zorgt voor inzet, coördinatie, en communicatie binnen 

begeleidingsteam (care manager, bedrijfsarts en 

interventieproviders)  

 Zorgt voor integrale herstelaanpak, heeft contact met werknemer en 

bewaakt het administratieve en interventie proces  

 Verzorgt opbouw verzuimdossier en Poortwachter deadlines 

 Levert input aan de bedrijfsarts, stelt gerichte vragen 

 Bewaakt neutraliteit ook in geval van conflictsituaties 

Bedrijfsarts  Inventariseert (medische) informatie en stelt beperkingen en 

belastbaarheid vast van de werknemer (probleem analyse) 

 Geeft advies over (duurzame) werkhervatting en interventies 

Adviseert en communiceert met werknemer en begeleidingsteam 

over het einddoel van de re-integratie  

 Verwerkt relevante informatie in medisch dossier, probleemanalyse, 

bijstellingen, terugkoppelingen, actueel oordeel 

 Voert in het kader van de arbowet preventief spreekuur uit  

 Verzorgt op verzoek werknemer (en na afweging) een second 

opinion  

 Heeft toegang tot de werkvloer en contact met de 

preventiemedewerker als hij dat nodig geacht  

 

 


