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Re-integreren is 
maat- en mensenwerk

Geruststellen is belangrijk
Als bedrijfsarts merk ik dat in mijn rol naast een goede 

medische analyse en het beschrijven van randvoor-

waarden voor re-integratie, vooral geruststelling veel 

effect heeft. Wanneer het me lukt een werknemer 

gerust te stellen, is de kans op een succesvolle re-

integratie groot. Die geruststelling zit onder andere in 

uitleg over het ziektebeeld, de ideale omstandigheden 

om tot herstel te komen en de vaak beperkte negatieve 

invloed van arbeid daarop. Overleg met de behandelaar 

en afstemming over het re-integratietraject voorkomt 

dat de werknemer tegengestelde adviezen krijgt van de 

bedrijfsarts enerzijds en van de behandelaar  anderzijds. 

Bovendien zal de ondersteuning van de ingezette 

re-integratiekoers door de behandelaar het draagvlak  

bij de werknemer vergroten.

Daarnaast blijkt ook het inzetten van onafhankelijke 

professionals op onderdelen van het re-integratieproces 

veel op te leveren. Denk daarbij aan het vaststellen of  

het eigen werk en ander werk bij de eigen werkgever 

nog wel passend zijn en er gekozen moet worden voor 

een traject gericht op hervatting in andere arbeid bij  

een andere werkgever (spoor 2). De impact van zo’n 

rigoureuze koerswijziging is groot voor werknemers. 

Het toekomstperspectief wordt minder zeker en het is 

vaak het begin van een rouwproces waarbij afscheid 

genomen moet worden van oude zekerheden, rollen, 

collega’s en vrienden. Met zekerheid kunnen bepalen  

of de koersverandering zinvol is, kan alleen met een 

goede medische analyse op basis waarvan een arbeids-

deskundige de conclusies kan trekken. 

Steeds meer werkgevers kiezen ervoor de inzet van een 

spoor-2-traject vooraf te laten gaan door een arbeids-

deskundig onderzoek, soms zelfs na een verzekerings-

geneeskundige expertise, terwijl er vanuit het pers-

pectief van de Wet Verbetering Poortwachter en de 

RIV-toets van UWV geen vormeisen gesteld worden. 

Zorgvuldigheid, geruststelling en maatwerk wordt 

daarmee het motto van bedrijfsartsen en casemanagers 

om de verzuimende werknemer te ondersteunen.

Opvallend is dat de werknemer die arbeidsongeschikt is 

geworden, gestimuleerd en gemotiveerd moet worden 

om te re-integreren. Daar worden hele tijdschriften over 

volgeschreven. In de praktijk blijkt echter dat in de 

minderheid van de gevallen extra inspanningen moeten 

worden gedaan om de werknemer te motiveren te 

starten met een re-integratietraject of te hervatten in het 

eigen werk. De meeste werknemers hebben zelf goede 

ideeën over hoe het re-integratietraject eruit moet zien 

en maken met de leidinggevende goede afspraken over 

terugkeer in werk. Vaak binnen een paar dagen en 

zonder opbouw wordt het eigen werk weer hervat.

Terugkeertraject soms complex
Het is de categorie werknemers die in een langer durend 

re-integratietraject terecht komen die de inzet van 

ervaringsdeskundigen en professionals noodzakelijk 

maakt. Die langdurige terugkeertrajecten worden 

gekenmerkt door complexiteit. Een combinatie van 

ziekte, beperkingen, knelpunten in werk, thuis-

problemen en karaktereigenschappen. Daarom wordt bij 

de Probleemanalyse na uiterlijk zes weken een multi-

factoriële analyse gemaakt. Alle factoren die het verzuim 

veroorzaakt hebben en/of het verzuim in stand houden, 

worden in kaart gebracht en per knelpunt wordt een 

oplossing bedacht. Met die analyse en voorgestelde 

oplossingsrichting kan de werkgever in overleg met  

de werknemer een plan van aanpak opstellen.

Uitkomst van onderhandeling
Zo is het bedoeld. Het levert daarom per persoon een 

ander plan van aanpak op. Er zijn geen richtlijnen of 

handboeken te vinden waarin staat hoe iemand met een 

bepaalde functie en een specifiek ziektebeeld moet 

terugkeren in het arbeidsproces. Re-integratieplannen 

maken is de uitkomst van een onderhandeling waarbij de 

wensen (en emoties) van de werknemer enerzijds en de 

kennis en ervaring van de begeleider (bedrijfsarts, 

casemanager, werkgever) de input vormen. Terugkeer-

processen zijn om die reden steeds verschillend. Per 

persoon, per arbeidssituatie en per medisch beeld zal 

een andere afweging en onderhandeling nodig zijn. 

Re-integreren is maatwerk en mensenwerk.


