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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 verzekeringsarts?

De verzekeringsarts geeft een 
medisch oordeel over de noodzaak 
van voorzieningen en toetst re-
integratieverslagen.  

Uiteraard houdt hij hierbij rekening met 
de geldende wet- en regelgeving, de 
medische standaarden en richtlijnen.

Ook kan de  verzekeringsarts ingeschakeld 
worden door een werkgever om een 
onafhankelijk deskundigheidsoordeel te 
geven op het moment dat een werkgever 
en werknemer vastlopen in het 
re-integratieproces.

Een verzekeringsarts is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de verzekeringsgeneeskunde, een 
specialisme op het gebied van claims van de diverse arbeidsongeschiktheidsregelingen zoals de WIA en 
de Wajong.  

De verzekeringsarts beoordeelt werknemer en stelt vast of er sprake is van een medisch objectief vast 
te stellen stoornis als gevolg van ziekte of gebrek, waardoor iemand beperkt is in zijn functioneren. 
Hij adviseert hen vervolgens over de mogelijkheden om terug te keren in het arbeidsproces. Deze 
beoordeling is dus van grote invloed op iemands toekomst. 


