
 

Meer Elabo voor werkgevers
• Advies sanctie, beroep en 

bezwaar 
• Begeleiding WIA-aanvraag

• Werkplekonderzoek

Waarom arbeidsmogelijkheden 
onderzoek?
Een van uw ex-werknemers is ziek uit dienst 
gegaan en op dit moment nog niet in staat 
volledig te werken. Omdat u eigenrisicodrager 
voor de Ziektewet bent betaalt u de 
ziektewetuitkering. Vanaf 1 jaar ziekte 
veranderen de criteria voor deze uitkering en 
geschiktheid voor werk. 

Middels het arbeidsmogelijkheden onderzoek 
houdt u als eigenrisicodrager de juiste controle 
over de ingezette acties en de mogelijkheden 
op terugkeer in het arbeidsproces. Dit is 
uiteindelijk bepalend voor de duur van de 
ziektewetuitkering en de kosten die u maakt als 
(ex)werkgever. Is uw ex-werknemer medisch 
gezien weer in staat deel te nemen aan het 
arbeidsproces dan vervalt de ziektewetuitke-
ring en zal de ex-werknemer, bij nog geen werk, 
een andere uitkering dienen aan te vragen. 

Elabo werkt op basis van informatie van u als 
werkgever en de medische beperkingen zoals 
vastgesteld door de bedrijfsarts.

Arbeidsmogelijkheden onderzoek 
eigenrisicodrager Ziektewet

Resultaat
Elabo onderkent het belang van snelle actie. 
Juist als eigenrisicodrager Ziektewet wilt u 
graag grip houden op de situatie en kosten 
besparen. U heeft snel duidelijkheid of uw 
ex-werknemer geschikt kan worden geacht voor 
het eigen werk, passend werk dan wel voor 
andere (gangbare) arbeid op de arbeidsmarkt. 

Ook krijgt u een concrete re-integratievisie 
aangeleverd waarmee u kunt vaststellen of u 
de juiste stappen heeft ondernomen in verband 
met de Wet Verbetering Poortwachter.

Een duurzame oplossing 
voor iedereen
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Beoordeling van de Arbeidsmogelijkheden
Waaruit bestonden, tot uitdiensttreding de werkzaamheden? 
Wat zijn de mogelijkheden van de werknemer in relatie tot zijn 
medische belastbaarheid, vastgesteld door de bedrijfsarts? 
Dit alles om te kijken of de uitkering van de Ziektewet nog 
terecht wordt uitgekeerd ofwel beëindigd kan worden.

Het onderzoek
Een arbeidsdeskundige bezoekt de ex-werknemer en brengt 
het voormalig eigen werk in kaart inclusief de werkbelasting.
Op basis hiervan vindt er afstemming plaats met de 
ex-werkgever inzake de functie en werkbelasting en mogelijk 
andere passende functies binnen het bedrijf.

De beoordeling:
• De arbeidsdeskundige beoordeelt of werknemer geschikt 
geacht kan worden voor het eigen (soort) werk of passend werk 
bij de eigen werkgever.
• Indien werknemer ongeschikt is voor het eigen (soort) werk of 
passende werk dan stelt de arbeidsdeskundige, op basis van 
de belastbaarheidsinformatie, minimaal drie gangbare 
functies vast. Hierbij worden ook de gebruikelijke verdiensten 
vastgesteld behorende bij de functies.
• Op basis van de beoordeling stelt de arbeidsdeskundige of 
de uitkering Ziektewet nog voortgezet moet worden of dat er 
een (nieuwe) beschikking bij UWV aangevraagd kan worden.
• Er wordt een algemene re-integratievisie opgesteld en het 
risico op instroom in de WGA wordt aangegeven.

De onderzoeksresultaten worden opgenomen in een heldere 
rapportage voor werkgever en ex-werknemer.

Door inzet van het Arbeidsmogelijkheden onderzoek krijgt u 
een vakkundig en praktisch advies. Hiermee werkt u aan een 
actieve verzuimbegeleiding en een potentiële 
kostenbesparing voor u als eigenrisicodrager voor de 
Ziektewet.

Heeft u nog vragen of wilt u een aanmelding doen? 
Elabo helpt u graag verder.

Wie is Elabo?

Deskundig  
Elabo is een landelijk werkend 

arbeidsdeskundig expertise 
bureau. Minimaal 4000 

onderzoeken/adviestrajecten 
per jaar worden door onze 

professionals uitgevoerd op de 
private markt. Onze 

arbeidsdeskundigen worden 
erkend als toonaangevende 

vakspecialisten. We kennen de 
kansen, maar ook de obstakels, 
en vinden hierin vaak weer de 

optimale weg om tot 
werkhervatting en een 

deskundig advies te komen.

Visie
Door een steeds verder 

terugtrekkende overheid wordt er 
meer eigen verantwoordelijkheid 

verwacht van werkgevers én 
werknemers. Daarbij is  het van 

belang beide partijen deskundig 
te adviseren en te begeleiden op 
het gebied van re-integratie en 

verzuim. Zo worden kosten 
bespaard en de inzetbaarheid 
en betrokkenheid vergroot. Wij 

ondersteunen onze klanten zodat 
ondernemers met duurzaam 

inzetbaar personeel succesvol
 kunnen blijven ondernemen.

www.elabo.nl
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