Arbeidsdeskundige
Een deskundig advies over een passende re-integratie
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Expereans vindt het essentieel dat de kwaliteit van haar producten en service continu wordt gevolgd.
Dit betekent dat alle processen vastgelegd en toetsbaar geborgd worden. Dit wordt periodiek door een
onafhankelijke organisaties gecontroleerd.
Expereans is ISO-9001:2008- en CDA-gecertificeerd volgens richtlijn Arbodiensten
Versie 7.
Expereans stelt hoge eisen aan de beveiliging van persoonsgegevens. Daarom zijn wij ook ISO-27001
gecertificeerd.
Tevens zijn wij ISO-gecertificeerd voor het uitvoeren van arbeidsdeskundige onderzoeken,
casemanagement en het geven van opleidingen in het kader van de Sociale Zekerheid.

Privacy- en klachtenreglement
Expereans verplicht zich tot geheimhouding van
alle ontvangen en verstrekte informatie over haar
opdrachtgevers. Deze geheimhoudingsplicht geldt
voor alle medewerkers van Expereans.
Medische gegevens die aan Expereans ter
beschikking komen, worden te allen tijde strikt
vertrouwelijk behandeld. Het privacyreglement
van Expereans is aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens te 's-Gravenhage en
is geregistreerd onder nummer 1366370.
Hoewel wij naar hoge klanttevredenheid streven,
kan er natuurlijk altijd een klacht ontstaan. Om
deze op zorgvuldige wijze te behandelen, hebben
wij een reglement waarin staat hoe u uw klacht kunt
indienen en wat wij er vervolgens mee doen.
Beide reglementen zijn in te zien op
www.expereans.nl

Blik op Werk
Expereans heeft een Work Ability Index
(WAI) sublicentie van Blik op Werk.
Blik op Werk is een onafhankelijke stichting
die zich inzet voor de kwaliteit van alle
diensten die bijdragen aan duurzaam aan
het werk blijven en komen.
Blik op Werk is licentiehouder in Nederland
van de Work Ability Index en geeft
sublicenties uit aan organisaties die de WAI
willen toepassen.

Waarom een arbeidsdeskundige?
De Wet Verbetering Poortwachter en aanverwante wetgeving beoogt dat werkgevers en werknemers
samen werken aan een adequate en toetsbare verzuimbeheersing. De arbeidsdeskundige adviseert en
ondersteunt u als werkgever.
Het moment waarop de arbeidsdeskundige wordt ingezet, wordt bepaald door de casemanager. De
bedrijfsarts stelt een lijst op wat de belastbaarheid van de werknemer is.
Aan de hand van de informatie onderzoekt de arbeidsdeskundige welke arbeidsmogelijkheden
toepasbaar zijn op taken en verantwoordelijkheden. Vervolgens adviseert hij u en de werknemer welke
werkzaamheden de werknemer kan uitvoeren.

Een arbeidsdeskundige stelt vast of het werk
van uw verzuimende werknemer nog passend
is en welke mogelijkheden er zijn om het
werk alsnog uit te voeren.
Het advies van de arbeidsdeskundige is
onafhankelijk voor de werknemer als voor u.

De arbeidsdeskundige gaat met u en de
bedrijfsarts in gesprek om informatie
in te winnen over uw organisatie,
de functie van de werknemer en de
verzuimsituatie.
Met deze informatie voert een
arbeidsdeskundige een bedrijfsonderzoek
uit. Uit het onderzoek komen de
arbeidsmogelijkheden naar voren om de
werknemer weer te laten werken.

De arbeidsdeskundige van Expereans
Onze arbeidsdeskundige toetst het dossier van uw verzuimende medewerker. Zeker als u re-integratie
naar een andere werkgever overweegt, is zo’n toets van toegevoegde waarde. Als uit de rapportage
van de arbeidsdeskundige blijkt dat interne plaatsing inderdaad niet mogelijk is, kunt u op elk moment
richting UWV aantonen dat u zich houdt aan de wettelijke bepalingen.

U kunt onze arbeidsdeskundige ook op
locatie inzetten als uw eigen case- of reintegratiemanager, of als coach van uw
leidinggevenden.
De arbeidsdeskundige helpt dan om de
regisseursrol duidelijk te krijgen, stimuleert
het denken in mogelijkheden en oplossingen
en geeft praktische tips in het voeren van
verzuimgesprekken.
Hierdoor voelt uw leidinggevende zich beter
toegerust om te sturen op (complexe)
verzuimsituaties en leert hij proactief te
reageren op verontrustende signalen.

Onze arbeidsdeskundige zorgen er uit eindelijk voor dat het advies toepasbaar
is in het re-integratietraject.

