Boogh ,
terug in je kracht

Arbeidsdeskundig onderzoek
Omschrijving
De arbeidsdeskundige is uw onafhankelijk adviseur, beoordelaar of coach. De arbeidsdeskundige
is specialist in mens, werk en inkomen, weegt belasting en belastbaarheid en geeft advies over
passend werk. De arbeidsdeskundige ondersteunt bij het voorkomen en herstellen van
arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden van mens in werk. Samen met de
werknemer en de werkgever wordt de balans opgemaakt: wat op het werk nog kan en wat er niet
meer kan.
In de praktijk ziet een arbeidsdeskundig onderzoek er als volgt uit:
o Analyse van het reeds opgebouwde re-integratiedossier (dossierstudie)
0
Werkplekonderzoek
o Interview met de werknemer
o Interview met de werkgever
o Arbeidsdeskundig verslag
o Gesprek over de bevindingen met werkgever en werknemer (optioneel)
Doel
De arbeidsdeskundige van Boogh Arbeidsre-integratie brengt de re-integratiemogelijkheden van
een werknemer in kaart, met als doel duurzame werkhervatting bij de eigen of een andere
werkgever, re-integratie spoor 1 en 2. Daarnaast worden de mogelijkheden die de wet biedt in
kaart gebracht en beschreven. Zowel de materiële voorzieningen als de fiscale en financiële
mogelijkheden worden meegenomen.
Klantgroep
Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt verricht bij werknemers die wegens ziekte of gebrek zijn
uitgevallen. Bij hen is niet duidelijk of zij in staat zijn hun eigen werk te hervatten of ander passend
werk uit te voeren. Boogh Arbeidsre-integratie heeft specifieke deskundigheid op het gebied van
hersenaandoeningen.
Resultaat
Zowel de werkgever als de werknemer heeft een concreet beeld van de mogelijkheden van een
werknemer om passende taken en werkzaamheden te verrichten. Dit kunnen werkzaamheden zijn
die horen bij de eigen functie van de werknemer, maar ook werkzaamheden die voorkomen in
andere functies bij eigen of ander werkgever. Zowel de werknemer, de werkgever als de
bedrijfsarts ontvangen een rapportage van het arbeidsdeskundig onderzoek.
Doorlooptijd
Het arbeidsdeskundig onderzoek is doorgaans binnen 5 weken afgerond.
Uitvoering
Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door een register-arbeidsdeskundige van Boogh
Arbeidsre-integratie.
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