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Werkwijzer Poortwachter 

 Vervangt RIV Werkwijzer in de praktijk

 Geschreven voor in- en extern gebruik

 Vooraf input van arbodiensten en werkgevers

 Meelees- en reviewrol voor OVAL, werkgevers en 
beroepsverenigingen 

 Onderhoudsparagraaf (jaarlijks onderhoud)

 Verbetering informatie en beter gebruik data

 Meer transparantie over proces

 Grotere voorspelbaarheid uitkomst
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Aanscherpingen/verduidelijkingen (1)

 Alleen bij ontbrekende RIV-stukken nog administratieve 
loonsanctie, anders sanctioneren op inhoudelijke 
gronden

 Bij dreigende sanctie spontaan contact opnemen met 
bedrijfsarts; 
afwijkend standpunt beargumenteren; 
vastleggen in VG rapportage en beschikbaar stellen aan 
bedrijfsarts; 
IZP in plaats van FML

 Conclusie kan ook zijn: wachttijd is niet volgemaakt!
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Aanscherpingen/verduidelijkingen (2)

 Meer duidelijkheid bij inzet 2e spoor

 persoonsprofiel, zoekprofiel

 Afzien van 2e spoor bij AOW binnen 1 jaar na EWT

 ERD-er ZW volledig verantwoordelijk voor re-integratie 
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Uitgangspunten onveranderd

 Resultaat voorop

 Geen bevredigend resultaat dan focus op inspanningen

 Tekortkomingen en gemiste kansen benoemen

 Deugdelijke grond

 Reparatiemogelijkheid

 Bekortingsverzoek
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Uitgangspunten blijven onveranderd
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Resultaat

(1)

 passend werk

 structureel

 conform functionele mogelijkheden

 aansluitend bij oorspronkelijke beloning 

(2)

 passend werk

 structureel

 loonwaarde tenminste 65%

 met instemming van werknemer
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Inspanningen

spoor 1 voldoende onderzocht

spoor 2 adequaat opgestart en afgerond

adequate begeleiding
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Spoor 1

Terugkeer in eigen werk 

Terugkeer in aangepast eigen werk 

Terugkeer in (aangepast) ander werk
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Dienstverband eindigt tijdens ziek zijn 

 RIV verplicht als het ziekteverzuim langer dan 6 weken 
geduurd heeft 

 Vooral gericht op spoor 2 re-integratie

 Verhaalssanctie mogelijk



Re-integratie blokkerende adviezen

 Elk advies dat feitelijk de re-integratie-inspanningen van 
werkgever blokkeert

 “kan nu niet werken maar in de toekomst wel”

 “ niet benutbare mogelijkheden”

 “ …” 

 VA roept werknemer in principe op



Geen Benutbare Mogelijkheden (GBM) 

 VA toetst aan wettelijke criteria (Schattingsbesluit) en 
legt beperkingen/mogelijkheden vast conform methodiek 
CBBS/FML

 BA beschrijft de beperkingen in eigen bewoordingen, zo 
vele mogelijk in termen van CBBS/FML

 Overweeg:
inzetbaarheidsprofiel NVAB



Duurbelastbaarheid

 Onderscheid: eigen werk / passend werk / algemeen 
gangbare arbeid 

 VA hanteert standaard Duurbelastbaarheid in arbeid  

 Criteria

1. Stoornis in de energiehuishouding 

2. Preventief 

3. Verminderde beschikbaarheid 



Spoor 2

Start:

 Als herplaatsing bij eigen werkgever nu of binnen afzienbare 
tijd geen structurele mogelijkheden biedt

 plan van aanpak bijstellen 

 binnen 6 weken plan 2e spoor opstellen

 In ieder geval toetsen bij eerstejaarsevaluatie

 Minstens één adequaat traject

 Inhuur re-integratiebureau niet verplicht

 NB: Eerste spoor loopt door
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Deugdelijke grond

= gerechtvaardigde reden voor onvoldoende re-integratie-
inspanningen

Voorbeelden:

 Opvolgen inadequaat deskundigenoordeel van UWV

 Geen ontslag andere werknemer

 Onevenredige belasting van andere werknemers

 Verwijtbaar niet meewerken van werknemer ondanks 
sanctiemaatregelen van werkgever
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GEEN deugdelijke grond

Voorbeelden:

 Klachtcontingent i.p.v. tijd-/proces-contingent

 Arbeidsconflict

 Inadequaat oordeel van bedrijfsarts, arbodienst, …

 Te hoge kosten van re-integratieactiviteiten

 Niet verzekerd zijn voor re-integratiekosten

 Wisseling van arbodienst

19



Toetsing door verzekeringsarts

1. Beeldvorming: 
geven de RIV-stukken een goed beeld van het sociaal 
medisch handelen in de eerste twee ziektejaren en het 
actueel oordeel?

2. Oordeelsvorming: 
beoordeling, begeleiding en advisering van de 
bedrijfsarts en het actueel oordeel

3. Beargumenteerde rapportage
bij afwijkend standpunt: BA schriftelijk informeren
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Toetsing door verzekeringsarts
Aandachtspunten

 Toetsing ≠ claimbeoordeling

 IZP ≠ FML

 Re-integratieblokkerend advies ≠ GBM

 Psychische klachten ≠ ernstige beperkingen rubriek 1/2

 Professionele richtlijnen inclusief afwijken daarvan

 Informatie behandelende sector

 Duurbelastbaarheid gerelateerd aan eigen werk of niet 
t.g.v. ziekte

 Opbouwschema (niet ‘klachtcontingent’)

 Arbeidstherapie

 NB: sanctie nooit alléén op medische gronden
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Communicatie VA/BA

 VA zoekt contact met BA bij afwijkende visie

 E-mail is risico

 Functionele mogelijkheden in dezelfde taal benoemen

 Inzetbaarheidsprofiel

 Argumenten uitwisselen

 Gespreksinhoud vastleggen

 BA niet bereikbaar  werkgever informeren
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Landelijke loonsanctiecommissie

2017

 2755 RIV-toetsen als sanctiewaardig voorgelegd 

 Daarvan is 97% gesanctioneerd  loonsanctie

 Uitschieters: zorg, overheid

 Medische grond voor sanctie ca. 11%

 re-integratieblokkerend advies BA
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https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/
werkwijzer-poortwachter.pdf

https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/werkwijzer-poortwachter.pdf

