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Het antwoord op de meest complexe vragen rond

arbeidsongeschiktheid!

Vragen en antwoord over reintegratie 2e spoor

Jomanda-achtig herstel
De auteurs van BGZ magazine, Ad van Lieshout en Pascal Willems, hebben op basis van hun jarenlange praktijkervaringen
Workshop geeft antwoord op
een interactieve workshop opgezet waarin onder andere de
vragen rond arbeidsongeschiktheid navolgende praktijkvragen aan de orde komen:
Slecht werkgeverschap dure zaak!

Arbeidstherapie of niet?
54% van de WGA’ers heeft baan
Vragen over re-integratie 2e spoor
Donner onderzoekt WIA-instroom

Jomanda-achtig herstel?
Van de ene op de andere dag meldt
uw zieke medewerker zich volledig
hersteld. U bent verrast, want u
bent van mening dat van volledig
herstel nog geen sprake is, of u
heeft tenminste grote twijfels over
dit onverwachte herstel.
Herkent u dat?
Meestal gebeurt dit als er iets dreigt
te veranderen in de situatie van de
werknemer. Een daling van het loon
na een jaar ziekte van 100 naar 70
procent, of een WIA-beoordeling
komt dichterbij.

1. Hoe om te gaan met 35 minners?
2. Een UWV loonsanctie en dan?
3. Wat zijn uw mogelijkheden bij frequent ziekteverzuim?
4. Ziekteverzuim als gevolg van verslaving?
5. Uw werknemer stagneert re-integratie 2e spoor en nu?
De samenwerking tussen WvO Academy en L&M sociale zekerheid garandeert optimale kennis van arbeidsrecht en sociale
zekerheid. De workshops worden gehouden op 1 juni 2010 in
Hoofddorp en 3 juni 2010 in Loenen (Geld) Kosten € 475.00
exclusief BTW. Meer weten?

Arbeidstherapie of niet?
Volgens de STECR werkwijzer arbeidstherapie is arbeidstherapie
een - niet vrijblijvende - kortdurende activiteit, niet langer dan
vier weken, als onderdeel van de re-integratie met als doel om
duidelijkheid te krijgen over de belastbaarheid van de arbeidsongeschikte werknemer om te komen tot (uitbreiding van)
werkhervatting.
Arbeidstherapie is geen werkhervatting en toepassing ervan
moet eerder uitzondering zijn dan regel. Arbeidstherapie moet
altijd onderdeel uitmaken van het terugkeerplan.
Hierna vindt u enkele voorbeelden uit de praktijk van arbeidstherapie met daarop een korte toelichting of het voorbeeld past
in de nieuwe visie omtrent arbeidstherapie.

Bij ons bedrijf hebben we te maken
met een medewerker die in zijn
tweede ziektejaar zit en daar slechts
beperkt inzetbaar is in aangepast
werk. Werkgever wil het tweede
spoor inzetten, omdat ingeschat
wordt dat werknemer bij einde van
de periode van loondoorbetaling
tijdens ziekte niet volledig aan het
werk zal zijn. Werknemer is zeer
gemotiveerd voor opbouw uren in
het huidige werk en staat niet open
voor externe re-integratie.
Vragen
1. Is het mogelijk een tweede spoor
traject in te zetten voor die uren
die niet benut worden.
2. Is dit vrijblijvend of verplicht?
3. Kan de werknemer gedwongen
worden om mee te doen?

Onderzoek naar hoge instroom
in de WIA.
Minister Donner (SZW) laat onderzoeken waarom het aantal mensen
met een WIA-uitkering voor arbeidsongeschiktheid sneller toeneemt
dan verwacht.

Slecht werkgeverschap ontslagvergoeding € 46.000
Een werkneemster werkte sinds
1995 als secretarieel medewerkster
voor de Dipasa (Group) in Enschede.
In 2008 ging ze met zwangerschapsverlof. Na haar verlof werd haar
functie ingrijpend gewijzigd. Een
maand later viel ze uit door ziekte
(postnatale depressie).

54% van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte WGA’ers
heeft een baan

Het hebben van een baan is voor een werknemer in de WGA
zeer belangrijk. Want na afloop van de zogenaamde loongerelateerde WGA uitkering, zeg maar de WW voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten, is de hoogte van het verdiende loon bepalend
voor de uitkering die zijn na afloop van de loongerelateerde
In oktober 2009 gaf haar baas in een uitkeringsfase gaan ontvangen.
gesprek aan dat ze niet goed functioneerde voor haar re-integratie.
Volgens de directeur en drie colAanmelding voor de gratis nieuwsbrief
lega’s was de sfeer sinds haar afEen collega aanmelden voor de nieuwsbrief dat kan via onze
wezigheid verbeterd.
site of via mail: info@lenm-advies.nl
Afmelden kan via dezelfde weg.
info@lenm-advies.nl

www.lenm-advies.nl

tel: 023 - 5 474457

Workshop ‘Juridische aspecten
van arbeidsongeschiktheid’
Geeft antwoord op de meest complexe vragen rond arbeidsongeschiktheid.
Dinsdag 1 juni 2010 in Hoofddorp
en donderdag 3 juni 2010 in Loenen
(Geld). Inschrijving is nu mogelijk.

