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‘Maandag weer lekker aan de slag’
Een goed voorbeeld is de casus van de werknemer met 

psychische problemen die voor het eerst bij de leiding-

gevende verschijnt om een Plan van Aanpak op te stellen. 

De bedrijfsarts heeft met de NVAB-richtlijnen in de hand, 

geadviseerd om een start te maken met passende taken  

in deeltijd. De werknemer is immers nog lang niet  

hersteld van de ziekte, maar onder strikte voorwaarden 

weer arbeidsritme opbouwen, kan heel waardevol zijn.  

In het zogenaamde Inzetbaarheidsprofiel (IZP) staat 

beschreven dat de werknemer voor maximaal twee  

uur per dag mag starten met taken zolang er rekening  

wordt gehouden met de volgende beperkingen: 
• Kan zich niet goed concentreren, maximaal  

30 minuten achter elkaar.
• Heeft moeite met het verdelen van de aandacht over 

meerdere taken die gelijktijdig moeten worden 

uitgevoerd. 
• Kan niet goed omgaan met conflictsituaties. 
• Is aangewezen op routinematig werk zonder al te veel 

afleiding.
• Is aangewezen op een voorspelbare werksituatie. 
• Is aangewezen op een werksituatie zonder veelvuldige 

storingen. 
• Niet blootstellen aan deadlines en productiepieken.

Met deze input gaat de leidinggevende aan de slag. 

Tijdens de voorbereiding op het gesprek vraagt hij zich 

nog even af wat de bedrijfsarts bedoelt met ‘al te veel 

afleiding’, maar hij gaat al weer snel over tot de orde 

van de dag, nadat hij vergeefs de arbodienst gebeld 

heeft. De werknemer verschijnt bij de leidinggevende 

op kantoor en na even bijpraten met een kopje koffie, 

stelt de leidinggevende voor om ‘dan maar maandag 

weer lekker aan de slag te gaan’. De werknemer barst  

in huilen uit. 

Een week later verschijnt de werknemer weer bij de 

bedrijfsarts op het spreekuur. De leidinggevende heeft 

de werknemer maar weer naar huis gestuurd, want  

‘zo kun je toch niet komen werken’ en direct is er een 

verzoek uitgegaan naar de arbodienst om de werk-

nemer uit te nodigen bij de bedrijfsarts.

 

Goed re-integratietraject is een uitdaging
Re-integratie is minder eenduidig, rechtlijnig of 

vanzelfsprekend dan de Poortwachtercyclus doet 

vermoeden. Poortwachter biedt houvast en geeft 

structuur, maar een oplossing is het niet. 

Voor het oplossen van ingewikkelde re-integratievraag-

stukken is een goede analyse van de problemen die 

schuil gaan achter de verzuimmelding nodig. Kennis 

over de context is daarbij erg belangrijk, en vooral het 

zoeken naar oplossingen voor alle knelpunten die een 

soepele terugkeer in werk in de weg staan, is de 

uitdaging. Ingewikkelde juridische kaders die niet altijd 

naadloos op elkaar aansluiten, complexe financiële 

gevolgen voor werkgever en werknemer op korte en 

lange termijn, sociaal-maatschappelijke re-integratie-

drempels waar een werkgever moeilijk grip op krijgt. 

Het zijn voorbeelden van de uitdagingen waar we bij 

re-integratie mee geconfronteerd worden. Om die 

reden zoeken steeds meer werkgevers en arbodiensten 

naar professionals die re-integratie tot kunst hebben 

verheven. De re-integratiekunde wint terrein.
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Zo langzamerhand wordt in de markt zichtbaar dat bedrijven 

en individuele professionals, die zich hebben gespecialiseerd 

in re-integratie, steeds vaker het gat mogen vullen dat door 

arbodiensten en bedrijfsartsen wordt opengelaten. Hoewel 

deze laatstgenoemden ook adviseren over re-integratie, zie je 

in toenemende mate dat werkgevers ook andere professionals 

toelaten op het speelveld van re-integratie. Want de poort-

wachtercyclus lijkt wel een lineair proces met een eenvoudige 

logistiek, maar is dat niet altijd. Het uitvoeren van de 

geformuleerde adviezen kost moeite en vraagt inzicht in tal 

van re-integratiekundige aspecten.


