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Schadelastbeperking
Voor u als verzuimverzekeraar is een arbeidsdeskundig 
onderzoek een waardevol instrument om grip te houden 
op uw verzuimportefeuille en de schadelast te beperken. 
Het biedt u overzicht en de mogelijkheid om snel de juiste 
maatregelen te nemen wanneer een verzekerde 
arbeidsongeschikt raakt of dreigt te raken. U krijgt onder 
meer een duidelijk beeld van de loonwaarde. En valt een 
verzekerde na een langdurige arbeidsongeschiktheid 
opnieuw uit, dan kan een arbeidsdeskundig onderzoek 
duidelijkheid geven over de achtergronden.

Het resultaat
Elabo onderkent het belang van snelle actie. Binnen enke-
le weken heeft u duidelijkheid over de 
re-integratiemogelijkheden voor de verzekerde. Mocht het 
advies arbeidsbemiddeling inhouden, dan kan een 
bemiddelingsbedrijf op basis van het onderzoek meteen 
aan de slag. Een intake is dan niet meer nodig.

Deskundig
Als arbeidsdeskundig adviesbureau is Elabo thuis in de 
wereld van de wet- en regelgeving op uitkeringsgebied. 
Door onze ruime ervaring binnen vrijwel alle sectoren 
hebben we een uitstekend beeld van de beroepsrisico’s en 
-vaardigheden.
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Beoordeling van uw arbeidsmogelijkheden
Waaruit bestonden tot dusver de werkzaamheden en in 
hoeverre is de verzekerde nog in staat om die na 
eventuele aanpassingen uit te voeren? Is dat niet mogelijk, 
wat zijn dan de alternatieven binnen of buiten het bedrijf? 
En wat zijn in dat geval de mogelijkheden van de 
verzekerde? Daarnaast wordt bekeken of een kortdurende 
scholing, een sollicitatietraining of een loopbaanonderzoek 
opties zijn en of er bemiddeling nodig is.

Het arbeidsdeskundig onderzoek in het kort
1. Het onderzoeksgesprek
De basis van het onderzoek is een persoonlijk en uitgebreid 
gesprek. Hierin komen de volgende onderdelen aan bod. 

Voorgeschiedenis 
Wanneer zijn de beperkingen ontstaan? Hoe is het 
re-integratieverloop en wat is de huidige situatie?

Beperkingen 
Er wordt uitvoerig ingegaan op de door de verzekerde 
ervaren beperkingen, het ontstaan ervan en de gevolgen 
ervan voor het werk.

2. Informatie vanuit het bedrijf en de arbodienst
De werkgever wordt onder meer gevraagd naar zijn visie op 
de situatie, welke interne mogelijkheden er zijn en welke 
stappen er al zijn ondernomen. De bedrijfsarts geeft daarbij 
aan wat de medische beperkingen zijn.

3. Het advies
Alle bevindingen worden in een onafhankelijk adviesrapport 
weergegeven. De arbeidsdeskundige rapportage sluit af 
met een advies over de benodigde stappen om de 
verzekerde duurzaam terug te laten keren in het 
arbeidsproces. De doorlooptijd van een arbeidsdeskundig 
onderzoek bedraagt circa zeventien werkdagen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Elabo helpt u graag verder.

Arbeidsdeskundig onderzoek
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.
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