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Spoor 1 Arbeidsdeskundig onderzoek 

 

De arbeidsdeskundige onderzoekt of mensen in staat zijn het eigen werk nu en in de 
toekomst uit kunnen blijven voeren en bekijkt of ze dit met de nodige aanpassingen wel 
zouden kunnen. Als ze het eigen werk niet meer kunnen uitvoeren of als het eigen werk niet 
duurzaam haalbaar blijkt is het zaak om binnen het bedrijf de herplaatsingsmogelijkheden in 
kaart te brengen. In het re-integratietraject is het van belang dat er duidelijkheid ontstaat 
voor werkgever en werknemer met betrekking tot de re-integratie en eventuele 
herplaatsingsmogelijkheden. 
 
Doel 
Beoordelen van de re-integratiemogelijkheden in het eigen werk, mogelijk aangepast eigen 
werk, andere passende arbeid bij de eigen werkgever (spoor 1) of re-integratieadvies buiten 
de eigen werkgever (spoor 2). 
 
Omschrijving 

De arbeidsdeskundige heeft een intakegesprek met werknemer waarin de beperkingen (op 
basis van een door de bedrijfsarts opgestelde Functionele Mogelijkheden Lijst), activiteiten 
in het dagelijks leven, zorg, sociale situatie, arbeidservaring, bekwaamheden, motivatie, 
visie op werk en toekomst besproken worden. De functie-inhoud en werkplek wordt 
onderzocht in samenhang met het functieprofiel. Hierin bekijkt de arbeidsdeskundige welke 
mogelijke aanpassingen toegepast kunnen worden in taken en deeltaken om de 
passendheid van de functie te vergroten. 
 
Met werkgever wordt het verloop van de re-integratie besproken en bekijkt de 
arbeidsdeskundige samen met de werkgever welke mogelijkheden het bedrijf in de 
toekomst kan bieden. Zo valt er te denken aan het aanpassen van een functie, het 
aanbieden van een andere functie (herplaatsen) en om-/opscholen van de werknemer. 
 

Rapportage 
De arbeidsdeskundige vormt zich zo een beeld van de situatie van de werknemer en beziet 
deze in relatie tot re-integratie- en arbeidsmogelijkheden. Werkgever en werknemer 
ontvangen hiervan een rapportage. Op basis van de adviezen uit de rapportage kunnen 
werkgever en werknemer verder praktisch invulling geven aan het re-integratietraject, 
mogelijk verder ondersteunt vanuit de arbeidsdeskundige. 
 

 


