Een duurzame oplossing
voor iedereen
Werkhervattingsadvies
Waarom een werkhervattingsadvies?

Benut u alle arbeidsmogelijkheden die de werknemer heeft
nu hij (gedeeltelijk) verzuimt? Het arbeidsdeskundig
werkhervattingsadvies biedt u en uw werknemer
duidelijkheid over de mogelijkheden om te werken in het
eigen, aangepast of (tijdelijk) vervangend werk. Hierbij wordt
ook de reële loonwaarde aangegeven. Door snel alle
mogelijkheden van uw werknemer op de werkvloer te
benutten houdt u grip op de re-integratie. U draagt
daarmee bij aan een optimale verzuimbegeleiding alsook
aan het herstel van de werknemer. Immers hoe sneller iemand
weer op de werkvloer is, des te lager wordt de drempel om
het eigen (aangepaste) werk te hervatten.

Wanneer in te zetten?

Het werkhervattingsadvies wordt meestal in de eerste 6
maanden van het verzuim ingezet. Vaak in het geval dat
opbouw in eigen of (tijdelijk) ander werk stagneert. Ook kan
het advies ingezet worden als niet duidelijk is wat voor soort
(loonwaardig) werk verricht kan worden. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn indien de bedrijfsarts aangeeft
dat de werknemer deels belastbaar is, maar dat er geen
arbeidsmogelijkheden binnen het bedrijf worden gezien.

Wat levert het op?
Duidelijkheid
Middels de inzet van het
werkhervattingsadvies
hebben u en uw werknemer
snel duidelijkheid of alle
arbeidsmogelijkheden
optimaal benut worden.
Concreet opbouwschema
Een verantwoord
opbouwschema in uren en
werkzaamheden, inclusief
loonwaardebepaling.
Kostenbesparing
Een snellere en duurzame
werkhervatting leidt tot
hogere productiviteit en
minder (in)directe kosten.

Beoordeling van de arbeidsmogelijkheden

De arbeidsdeskundige bespreekt met werkgever en
werknemer uitvoerig de arbeidsmogelijkheden in relatie tot
het eigen werk.
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Werkhervattingsadvies
De inhoud

Het werkhervattingsadvies bestaat uit vier delen:
1. Algemeen
De basis van het onderzoek is een bedrijfsbezoek en een
driegesprek met de werkgever en werknemer. De bedrijfsarts
heeft aangegeven wat de medische beperkingen zijn en dit
vertaald in een belastbaarheidsprofiel.
2. Taak- en functieanalyse
We beschrijven het eigen werk, en de daarbij behorende
belastingsaspecten. We bekijken daarbij de (tijdelijke)
mogelijkheid tot taakverschuiving. Tevens worden de
eventuele belemmeringen voor terugkeer naar het eigen
werk in kaart gebracht.
3. Uitwerking en arbeidsdeskundige visie
Op basis van de taak- en functieanalyse, het
driegesprek en de informatie van de bedrijfsarts wordt
geadviseerd over de werkhervattingsmogelijkheden. Dit
doen wij middels een concreet opbouwschema. Ook wordt
er gekeken naar de loonwaarde die de werkzaamheden
vertegenwoordigen.
4. Aanbevelingen
Middels een beknopte rapportage worden de
aanbevelingen teruggekoppeld. Hierin wordt aangegeven
wat de mogelijkheden zijn om zo spoedig en verantwoord
mogelijk te komen tot terugkeer binnen het eigen werk. Ook
wordt bekeken of de werkplek aanpassing(en) behoeft. We
geven daar waar nodig preventieve adviezen om tot een
duurzame oplossing te komen.
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.
Diensten
Naast werkhervattingadvies
kunt u ook bij Elabo terecht voor
onder andere arbeidsdeskundige
onderzoeken, WIA-begeleiding,
werkplekonderzoek en begeleiding
psychische klachten.
www.elabo.nl
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