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▪ Waarom lancering werkwijzer CMTD  
▪ Lars Scheurer, directeur Richting, Raad van Advies NVAB, bestuurslid RSC

▪ Casemanagement: regie op mogelijkheden tot werk 
▪ Marjol Nikkels, directeur CS Opleidingen, vice voorzitter RSC

Welkom
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Arbeidsgerelateerde zorg…
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Kwantiteit:
● Aanbod:

○ Bedrijfsartsen

○ Casemanagers TD 
● Vraag

○ Werkende medewerkers

○ Verzuimende medewerkers

○ ZZP & ondernemers

Vraag & Aanbod: CMTD
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Vraag & Aanbod
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Kwaliteit: 
● 74 % van het verzuim ontmoet nooit de bedrijfsarts
● maar moet wel professioneel worden begeleid
● onder verantwoordelijkheid bedrijfsarts
● veelal door een casemanager…  TD??  

Vraag & Aanbod



Daarom een standpunt voor CMTD

▪ Een groeiende behoefte aan adequate arbeidsgerelateerde zorg

▪ Toenemende behoefte aan ondersteuning bedrijfsgeneeskunde

▪ Grote interesse brengt risico’s met zich mee:

‒ onzorgvuldige toepassing

‒ onbekwaam handelen

‒ onduidelijke positionering

▪ Aansluiting op & commitment aan NVAB standpunt en werkwijzer



9

… en dan ben je zo’n casemanager…

in het spanningsveld van:

diverse belangen…
Werkgever

Verzekeraar

Werknemer

Bedrijfsarts

Zorgsector

Wet & AVG

CMTD



Daarom een werkwijzer voor CMTD…

▪ Een antwoord op marktvraag om kwaliteit & verwachtingen

▪ Onafhankelijke positionering

▪ Aansluiting op & commitment aan NVAB standpunt en 

werkwijzer

▪ Commitment aan een eigen werkwijzer en meer…

▪ Een zichtbaar beroepsprofiel.



En voor Bedrijfsartsen…

▪ Wederzijds commitment

▪ Maximale houvast (spiegeldocument)

▪ Een professioneel partij als rechterhand & sparringspartner

▪ Gecommitteerd aan een eveneens gespiegelde beroepscode.



… en voor het hele speelveld…

▪ Duidelijkheid over de rol CMTD

▪ Handvat voor alle spelers daaromheen

▪ Stimulans voor andere taakgedelegeerden …

▪ Aanmoediging tot meer samenwerking in het vak…



Onafhankelijk

Toonaangevend

Deskundig

Trots

Visie RSC op Casemanagement Taakdelegatie
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● Standpunt CMTD
● Erkend register
● Eigen Faculteit (naast de andere faculteiten)
● Eigen werkwijzer
● Eigen beroepscode

CMTD als erkende beroepsgroep
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● Standpunt CMTD
● Erkend register
● Eigen Faculteit (naast de andere faculteiten)
● Eigen werkwijzer
● Eigen beroepscode

… Een belangrijke basis voor de samenwerking met de Bedrijfsgeneeskunde

CMTD in de zon!
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● Standpunt CMTD
● Erkend register
● Eigen Faculteit (naast de andere faculteiten)
● Eigen werkwijzer
● Eigen beroepscode

… Een belangrijke basis voor de samenwerking met de Bedrijfsgeneeskunde

… met als doel: toegang tot arbeidsgerelateerde zorg voor alle werkenden!

CMTD in de zon!



▪ Werknemer heeft belang bij werk

‒ Inkomenszekerheid: WGA kent werkprikkel

‒ Sociaal en maatschappelijk belang 

▪ Werkgever betaalt rekening verzuim en arbeidsongeschiktheid

Regie op werkhervatting



Rekening verzuim en 10 jaar WGA
bij 50% a.o. en oud inkomen 40.000,-
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Jaar Soort uitkering Bedrag

1 Loondoorbetaling eerste jaar € 28.000 tot € 40.000

2 Loondoorbetaling tweede jaar € 28.000 tot € 40.000

3 WGA loongerelateerd : afh. van werk € 14.000 tot € 28.000

4 WGA loongerelateerd : afh. van werk € 14.000 tot € 28.000

5 WGA vervolguitkering € 7.700

6 WGA vervolguitkering € 7.700

7 WGA vervolguitkering € 7.700

8 WGA vervolguitkering € 7.700

9 WGA vervolguitkering € 7.700

10 WGA vervolguitkering € 7.700

11 WGA vervolguitkering € 7.700

12 WGA vervolguitkering € 7.700

Totaal: directe kosten € 
213.000,- exclusief 
werkgeverslasten, re-
integratiekosten en 
indirecte verzuimkosten



WERK   WERK   WERK  WERK  WERK   WERK   
Activering richting WERK

Geen dag missen van de mogelijkheden die werknemer heeft!
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De A’s van Actief Casemanagement

Plus het belang voor de werknemer

• Anticiperen

• Aandacht

• Activeren

• Accelereren (aanjagen)

-------------------------------------------------

▪ om de A van Afscheid te voorkomen

Werken is de beste sociale zekerheid!



▪ Casemanager Taakdelegatie:

‒ Casemanager onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts      
(= taakdelegatie). Uitvoering van taken van bedrijfsarts onder 
instructie, begeleiding en verantwoordelijkheid van de 
bedrijfsarts.

▪ Casemanager werkgeverregievoering:

‒ Casemanager onder verantwoordelijkheid van derde 
(werkgever / arbodienst / verzekeraar / verzuimbureau).

▪ De Leidinggevende mag inhoudelijk geen directe bemoeienis 
meer met verzuim hebben.
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Onderscheid in typen casemanagers



▪ Werkgever mag niet vragen naar oorzaak ziekte 

▪ Werkgever mag niet vragen wat betrokkene nog kan doen

‒ Werknemer kan dit wel uit zichzelf melden 

▪ Opkomst van Casemanagement Taakdelegatie: RSC heeft 
Werkwijzer Casemanagement Taakdelegatie (CMTD) ontwikkeld 

‒ CMTD mag NIET interpreteren of zelf adviseren  (wel t.b.v. de 
bedrijfsarts inventariseren wat er allemaal speelt en wat 
werknemer zelf denkt nog te kunnen)

Beleidsregels de zieke werknemer





▪ Casemanager werkgeversregie rol  (ROV / RCM)
‒ Casemanager WIA (sturing op werk)
‒ Casemanager Regie op Ziektewet (ROZ)
‒ Riskmanager Sociale Zekerheid (RSZ)
‒ Corporate Casemanagement (RCMC)

▪ Casemanager Taakdelegatie  (CMTD)

▪ Re-integratiecoach Regie op Werkvermogen (ROW)

▪ Arbeidsdeskundige verzuim en inkomen (ADVI)

Specialismes Casemanagement 



Casemanager werkgeversregierol (niet medisch!)

▪ Procesbewaking (regierol) tussen wg’er, wn’er, BA, AD, 
dienstverleners met focus op mogelijkheden tot werk!

‒ Regie op proces conform wet- en regelgeving
‐ beleidsregels de zieke werknemer (AP)

‒ Expert vraagbaak voor werkgever en werknemer
‒ Afstemmen en samenwerken met de bedrijfsarts / CMTD
‒ Sturing op werk conform mogelijkheden gesteld door BA
‒ Signaleren en bijsturen op stagnaties werk / interventies
‒ Controle op naleving afspraken 
‒ Benutten van subsidies (herkenning no-riskpolis)
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▪ Doel no-risk: drempels wegnemen dat werkgever personen 
met beperkingen een baan aanbieden

▪ Art. 29a ZW: Ziekte door zwangerschap of bevalling

▪ Art. 29b ZW: Mensen met uitkeringen

‒ In dienst genomen: gedurende 5 jaar na indiensttreding

‒ In dienst gehouden: gedurende 5 jaar na WIA-keuring

‒ Wajong / doelgroep banenafspraak: onbeperkt qua duur

▪ Art. 29d ZW: tijdelijk in 2018/ 2019 : oudere, werkloze wn

▪ Art. 29e lid 2: Orgaandonatie

Bewaking no-risk polis



No-riskpolis en loonkostenvoordelen
Status Loondoorbetaling Na invoering  LKV 

(2018)

WIA-uitkering: nieuw in dienst No-risk voor 5 jaar 3 jaar € 6.000

WIA-uitkering: blijft in dienst ZW-vangnet  5 jaar 1 jaar € 6.000

WAO-uitkering: nieuw in dienst No-risk voor 5 jaar 3 jaar € 6.000

WAJONG in dienst Onbeperkt no risk
Afhankelijk wel of niet 
in doelgroep 
banenafspraak 

Tijdelijke regeling in 2018 en 2019
Meer dan 1 jaar WW, geboren voor 1962

No risk voor 5 jaar 
(na 13 weken)

3 jaar € 6.000

Ziekte als gevolg van zwangerschap No-risk

Orgaandonatie No-risk

Doelgroepverklaring: Uitkering > 56 jaar 3 jaar € 6.000

Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Onbeperkte no-risk
3 jaar € 2.000, vanaf 
2024 onbeperkt



▪ Verminderen druk op bedrijfsartsen

▪ Vroegtijdige interventie 

▪ Verbetering communicatie

▪ Versnelling re-integratieproces

Voordelen CMTD



CMTD: bedrijfsarts in de lead!CMTD: bedrijfsarts in de lead

▪ Casemanager Taakdelegatie (CMTD) onder auspiciën van de 
bedrijfsarts

▪ Contracting BA en CMTD

‒ BA overtuigt zich van bekwaamheid CMTD

‒ CMTD legt zijn rol uit

▪ CMTD mag niet zelf interpreteren en niet adviseren maar wel 
inventariseren

▪ CMTD heeft afgeleid beroepsgeheim



CMTD: communicatie spil

▪ draagvlak voor re-integratie creëren

▪ bewustwording bij werknemer belang re-integratie;

▪ sturen op zoektocht naar passende taken;

▪ sturen op afspraken tot werkhervatting;

▪ vraagbaak

▪ herkenning en actie bij complex verzuim;

▪ herkenning verstoorde arbeidsverhouding.



Waarom de RSC Werkwijzer 

C?MTD?
Waarom een Werkwijzer CMTD

▪ RSC Werkwijzer Casemanagement Taakdelegatie: spiegelbeeld 
vanuit oogpunt casemanager van NVAB leidraad. 

▪ Kwaliteitsborging CMTD

▪ Veel misstanden in de markt

▪ Ondersteuning voor BA  (gezien schaarse BA)

▪ Onafhankelijke positionering

▪ Een zichtbaar beroepsprofiel met kwaliteitsborging



5 kernvoorwaarden voor taakdelegatie door BA

1. De bedrijfsarts moet een opdracht aan de gedelegeerde verstrekken. 

2. De bedrijfsarts moet daarbij zo nodig voldoende aanwijzingen geven. 

3. De bedrijfsarts moet de bekwaamheid van de gedelegeerde hebben 
beoordeeld, waarbij deze laatste de eigen bekwaamheid als 
opdrachtnemer moet hebben beoordeeld. 

4. De bedrijfsarts moet voorzien in adequaat toezicht en/of de 
mogelijkheid  van tussenkomst. 

5. De werknemer moet over de delegatie en de daarbij behorende 
verantwoordelijkheidsverdeling  zijn geïnformeerd, met inbegrip van 
de mogelijkheid de bedrijfsarts  (persoonlijk) te consulteren.

Nb. Bedrijfsarts kan ieder moment taak terugnemen van gedelegeerde
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Extra randvoorwaarde door RSC: 
geen dubbele rol

Casemanager niet in dubbele rollen

▪ Dus niet AD en CM voor zelfde werkgever

▪ Ook niet CMTD en CM werkgever voor zelfde werkgever
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Wat mag worden gedelegeerd o.g.v. 
verzuimbegeleiding?

Procesmatige taken:

▪ Het voorleggen en bespreken van de probleemanalyse  (WG en WN)

▪ Vervolgafspraak, hervattingsdatum of interventies vastlegging in 
dossier

▪ Machtiging laten tekenen om informatie op te vragen bij behandelaar

Bedrijfsgeneeskundige taken: 

▪ Anamnese (uitvragen) zowel medisch als gericht op de arbeid

▪ Vastleggen in eigen dossier (medische feiten en bevindingen) 
‒ Bedrijfsarts heeft eigen medisch dossier

▪ Terugkoppeling opstellen (WN en WG) 

▪ Bepalen of en wanneer een vervolgafspraak nodig is.
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Wat mag NIET worden gedelegeerd?

▪ Spreekuur bedrijfsarts, uiterlijk zes weken na aanvang verzuim

▪ Medische feiten en bevindingen vastleggen in het 
bedrijfsgeneeskundig  dossier van de BA

▪ Informatie opvragen bij de behandelaar, opstellen machtiging en 
vragen

▪ Eindoordeel geven over de belastbaarheid

▪ Verwijzen voor nader medisch onderzoek of behandeling

▪ Prognose beperkingen

▪ Probleemanalyse opstellen (documentatie bij zes weken 
ziekteverzuim)

▪ Deelnemen aan het SMO (Sociaal Medisch Overleg)

▪ Actueel oordeel en medisch deel van re-integratieverslag opstellen
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Werken is gezond! 

Werk is de beste sociale zekerheid


