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Voorwoord en verantwoording

Dit rapport bevat een verslag van de werkconferentie die op I juli 1998 is

gehouden in gebouw Malietoren van VNO-NC'W Den Haag. De werkconfe-

rentie werd georganiseerd door door TNO Arbeid (voormalig NIA TNO) ten

behoeve van de Branche Organisatie Arbodiensten @OA), in het kader van

een ontwikkelingsproject gefinancierd door het Ministerie van SZV/.

De conferentie heeft geleid tot een aantal concrete aanbevelingen voor arbo-

diensten, die weer mede bepalend zijn geweest voor de invulling van het

project 'Activerende reintegratie door arbodiensten'. Dit project is door TNO

Arbeid uitgevoerd in het kader van het programma 'Kwaliteitsbevordering

Arbodiensten' en heeft geresulteerd in de opzet van een nascholingspro-

graÍnma voor deskundigen van arbodiensten met een rol als casemanager in

d e reihtegrati e-di enstverl ening (TNO-rapport 2 5 8 000 I b).

In dit kader kan het rapport 'Activerend reintegratiebeleid en arbodiensten:

medisch probleem of (intem) arbeidsmarktprobleem worden beschouwd als

een tussenrappoíage.



1. Inleiding

Op t juli 1998 heeft NIA TNO in samenwerking met Branche Organisatie Arbo-

diensten en het Ministerie van SZ\U in de Malietoren van VNO-NCVí een werkcon-

ferentie georganiseerd met als thema "Activerend reihtegratiebeleid en arbodien-

sten: medisch probleem of (intern) arbeidsmarktprobleem?" Doel van deze bijeen-

komst )vas om in kaart te brengen wat de ontwikkelingen zijn víaarop arbodiensten

zouden moeten inspelen, willen zij werkgeveÍs en werknemers optimaal ondersteu-

nen op het terrein van reïhtegratie.

Met dit doel is met name aan werkgeveÍs en werkgeversvertegenwoordigers ge-

waagd om te vertellen welke behoeften er huns inziens leven binnen bedrijven.

Verder is aan een aantal bedrijven, die een goed uitgewerkt reïhtegratiebeleid heb-

ben, gewaagd om aan te wat hun aanpak is, en op welke wijze arbodiensten deze

zou kunnen ondersteunen.

Alle deelnemers (zie Bijlage 1) aan de conferentie hadden een actieve betrokken-

heid bij het thema reihtegratie. Zij warcn over het algemeen aÍkomstig van:

. v/erkgeversorganisaties,
o individuele bedrijven met een goed reihtegratiebeleid, tot uiting komend in een

nominatie of een prijs in het kader van de camPagne "Kroon op het'Werk",
. v/erknemersorganisaties,
o arbodiensten,
o overige deskundigen.

De werkwijze in de conferentie was als volgt.

Allereerst werd aan de deelnemers gewaagd om in het kort hrm betrokkenheid bij
het thema "reintegratie" aan te geven. Deze betrokkenheid, en de "boodschap" die

zij zouden willen formuleren op het terrein van reïhtegratie, is als bloemlezing

weergegeven in bijlage 2.

Vervolgens werden in een drietal kleinere gÍoepen de ervaringen m.b.t. reihtegratie

bij "Kroon op het rfferk"-bedrijven besproken. Bovendien gaven werkgeversverte-

genwoordigers aan wat er aan \À/ensen leeft bij hun achterban. Dit aan de hand van

de resultaten van een aantal Ronde Tafel-conferenties OINO-NCV/) die de werkge-

versorganisaties recentelijk hebben georganiseerd. Verder werden aanbevelingen

geinventariseerd voor arbodiensten.

Tenslotte werden de aanbevelingen plenair teruggerapporteerd.

Deze notitie is geen woordelijk verslag van wat er in de werkconferentie is gezegd.

Met name is niet geprobeerd om de discussie in de subgroepen volledig weer te

geven. Daardoor zou te veel overlap ontstaan. Er is geprobeerd om de "highlights"

samen te vatten tot een totaalbeeld.

Achtereenvolgens komen aan de orde: de ervaringen in de "Kroon op het'VÍerk'

bedrijven, de "wensen" zoals geformuleerd door werkgevers en de aanbevelingen

aan de arbodiensten.
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Tot slot willen wij de werkgeversorganisatie VI§O-NCIV (in de persoon van mw. C.

fr.nkel, secretaris sociale zekerheid) bedanken voor de verleende gastvrijheid en

' goede samenwerking'
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2. Ervaringen van ttKroon op het Werktt werkgevers:

voorlopers op het terrein van reïntegratie

In 1996 en 1997 heeft de Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCZ) een prijs

uitgeloofd in het kader van de campagne "KÍoon op het Werku. Bedrijven met een

goed reintegratiebeleid konden meedingen naar deze prijs. In 1996 en 1997 hebben

I.g., resp. vijf bedrijven een nominatie ontvangen voor deze prijs. Als onderdeel

,un d" workshop "Activerend reihtegratiebeleid" is aan een aantal van deze bedrij-

ven gewaagd om iets te vertellen over hun aanpak, en over de wijze waarop arbo-

dieniten hen zouden kunnen ondersteunen bij hun beleid. Uiteindelijk hebben ver-

tegenwoordigers van de volgende vier organisaties aan de conferentie deelgenomen:

o Gebr. Van Gisbergen: dln. S. Kasteren,

o Ten Cate: dhr. R.O.Kerkhoven,

o Koning Willem I College: mw. W.M.Iilelten,
o Shell: dhr. A' de Koningh'

Hieronder worden van drie bedrijven de ervaringen v/eeÍgegeven.

2.1 Shell

De heer de Koningh werkzaam bij de Shell Arbodienst, heeft aangegeven welke

factoren en voorwaarden bijdragen tot een succesvolle aanpak.

Shell heeft begin jaren '90 gekozen voor een ander Arbo/verzuim beleid. Bij deze

verandering zijn de financiële prikkels voortvloeiend uit de veranderde sociale wet-

geving (TZl Arbo, Wulbz, PEMBA) niet doorslaggevend geweest.

É"gin iur"n negentig had Shell al een laag verzuimpercentage van 4,5Yo (landelijk

verzuimpercentage was7,5%o), na het inzetten van het andere beleid is er nu een

verzuimpercentage van2,5Yo (landelijk 5,1%). Het aantal verzuimers dat de termijn

van 13 weken overschrijdt bedraagt nu slechts 2,5yo (13 weken is de termijn van het

voorlopige reihtegratiePlan)'

De WAO-instoom is momenteel minimaal bij Shell (1%).Het is echter wel moei-

lijk voor Shell om bepaalde medewerkers te herplaatsen. Het aantal herplaatsings-

mogelijkheden is beperkt, omdat er bij de meeste functies sprake is van ploegen-

dienst en risicovol werk.

Het andere arbo/verzuimbeleid wordt gekenmerkt door de volgende elementen:

o De aandacht en inzet van leidinggevenden en Arbodienst worden selectief ge-

richt op twee categorieën verzuim namelijk:

- het frequent verzuim, d.w.z. meer dan 3 maal per jaar verzuimen, an

- het langdurige verzuim, d.w.z.meer dan 14 kalenderdagen verzuimen.

o De arbodienst is ondersteunend richting management eÍr medewerkers:
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- Bij frequent verzuim gaat het vooral om het achterhalen van de achter-

liggende oorzaak, die kan liggen in het werk en/of in de privé situatie.

Hier wordt de begeleiding op gericht. Bij psychosociale problematiek

wordt er voor verdere begeleiding verwezelr naar een psycholoog. Aan-

vankelijk gaf dit binnen het bedrijf weerstand, maaÍ na eal periode van

gewenning en succesvolle resultaten is deze weerstand verdwenen.

- Bij langdurig verzuim staat de begeleiding door de direct leidinggevende

centraal. Hij wordt hierbij ondersteund door de afdeling personeelszaken

en de interne Arbodienst. Het Sociaal Medisch Team (SMT) maakt

overleg tussen de betokken partijen mogelijk en stemt zo de verdere

begeleiding van langdurig ziekan zo goed mogelijk af.

Om deze begeleiding door de leidinggevenden te optimaliseren worden

zij getraind in het adequaat begeleiden van (gedeeltelijk) zieke mede-

werkers. Hierbij ligt het accent vooral op sociale betrolikenheid richting

de zieke medewerker. Het doel is hervatten in de oorspronkelijke functie

op de eigen afdeling. In aanvang bijvoorbeeld voor 50olo. Een succesfac-

tor hierbij is dat er gebruik wordt gemaakt van een intern 'WAO-

percentage, waardoor er bijvoorbeeld voor een halfjaar een extra mede-

werker kan worden ingehutrd om het productieverlies te compenseren.

Dit voorkomt irritaties bij collega's die door de verminderde inzetbaar-

heid van een zieke collega langdurig met een verhoogde werkdruk wor-

den geconfronteerd.

De ervaring is dat reïntegratie o.a. mislu}1, zodra langdurig zieken bui-

ten de eigen afdeling worden geplaatst op een speciale afdeling

("laneuzenafdeling"). De eigen chef moet verantwoordeldk blijven voor

zijn I angduri g (gedeeltelijk) zieke medewerker.

Voldoende levenservaring: vooru/aarde bij ziekteverzuimbegeleiding van com-

plexe problematiek is dat de begeleider hierover beschikt. Dit laatste is bij jonge

bedrijfsartsen een l«relpunt, dat mogelijk door een aanvullende taining deels

zou kunnen worden gecompenseerd. De Arbodienst Shell heeft goede ervaring

met oudere bedrijfsverpleegkundigen.

Voldoende tijd: een andere voorwaarde is dat medewerkers voor de Arbodienst

voldoende tijd hebben om adequaat te kunnen begeleiden. Bij de interne Arbo-

dienst van Shell is de verhouding 1.200 medewerkers op 1 bedrijfsarts. Hierdoor

is er voldoende tijd voor adequate verzuimbegeleiding: ongeveer 30 minuten per

con§ult.

Bij sommige landelijke exteme Arbodiensten liggen deze cijfers aanzienlijk

ongunstiger (gemiddeld I op 5.000), waardoor de consulttijd meestal korter is

dan 30 minuten. Bij het verzorgen van ca. 5.000 werknemers bestaat het taken-

pakket van de bedrijfsarts voornamelijk uit verzuimbegeleiding in de spreekka-

mer (50-80% aÍhankelijk van contract en verzuimpercantage). Hierdoor zal ge'

zien de beperlÍe tijd en medische opleiding de aandacht zich met name richten
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op de individuele medische problematiek. De werk aspecten v'/orden dan helaas

minder meegenomeÍl in de begeleiding'

Een goede verzuim- en ongevallenregistatie is van belang om ook structurele

probËmatiek op afdelingen te ontdekken. Een knelprmt hierbij is dat er lande-

ii5t gr.n goede referentiecijfers meer zijn op het gebied van verzuim en ongeval-

f"r. lfi"Àor is het vrijwel onmogelijk voor de bedrijfsarts om richting bedrijf

aan te geven of hun cijfers boven of onder de landelijke nonn voor hun branche

liggen.

Structurele integrale aanpak: een Arbodienst moet niet alleen naar verzuim kij-

ken. Idealiter moet slecht l}%o van de inzet van de Arbodienst bestaan uit ver-

zuimbegeleiding. De meeste activiteiten moeten zich richten oP een structureel

preventieve van Arbozorg om arbeidsgerelateerde uitval te voorkomen.
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. Brj het inventariseren van risico's is er bij Shell een verschuiYing gaande van het

aandachtsgebied toxische stoffen (petrochemische industie) naar werkdrulqpro-

blematiek. Er ontstaan relatief meer klachten enlof verzuim door de steeds ho-

gere eisen aan de medewerkers in alle functiecategorieën, waardoor de aanpak

van werkdrukproblematiek nu een hoge prioriteit heeft.

2.2 Ten Cate

Ten Cate wordt vertegenwoordigd door de heer Kerkhoven, bedrijfsfunctionaris/

hoofd Personeel & Organisatie. Hij heeft aangegeven welke factoren en voorwaar-

den bijdragen tot een succesvolle aanpak.

Ten Cate is oorspronkelijk een textielbedrijf met een lange historie en woegeÍ eell

hoog verzuim.

Na een financieel moeilijke periode, doet het bedrijf het economisch gezien weer

goed door diversificatie van producten. Het bedrijf is al ruim twintig jaar eigen risi-

codrager voor het eerste ziektewetjaar, zodat de recente privatisering van de ZíeHe

V/et minder meespeelt. Het huidige beleid op het gebied van verzuim en reihtegratie

heeft geleid tot een forse daling van het verzuimpercentage en er treedt geen'WAO-

instroom meer op.

Het toegepaste beleid wordt door de volgende elementen gekenmerlÍ:

o Het is een combinatie van een Arbo- en verzuimbeleid met een zakelijke aanpak.

Er is een direct inzichtelijke relatie tussen uiwalrisico's, veranim en kosten, hier-

door is het maken van een kosten-baten analyse mogelijk'

o Langdurig zieke medewerkers worden in eerste instantie binnen hun eigen afde'

Iing op een beschermde werkplek gereïhtegreerd, waar zij voor ieder zichtbaar

aan hun herstel kunnen werken. Het bedrijf geeft de langdurig (gedeeltelijk) zie-

ke medewerker niet de indruk dat hij of zij gedoogd wordt. Het uitgangsprmt is

mensen behouden in echt werk.

o De leidinggevende heeft een centrale rol bij verzuimbegeleiding en reihtegratie

van een zieke medewerker. De sleutel tot succes bij reïntegratie is commitnEnt

bij de leidinggevende(n) en het geven van ondersteuning aan de chef bij de bege-

leiding door personeelszaken (PZ) ende Arbodienst'

o Er is sprake van een kritische massa, d.w.z. het bedrijf moet zicht houden op zijn

mensen en de aanwezige functies. Bij Ten Cate is de verhouding I personeels-

manager op 750 medewerkers. Bij meer medewerkers kan de aanpak minder ef-

ficiënt gaan worden door beperking in tijd, onvoldoende keluris van het netwerk,

de mensen en de functies. Het bereiken van een goede match tussen de arbeids-

gehandicapte medewerker en de aangepaste eigan of andere functie kan dan be-

moeilijkt worden.
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r Het SMT (Sociaal Medisch Team) kent twee aspecten:

Individuele gevalsbehandeling: hier worden de langdurige en frequent

zieken besproken, waarbij de leidinggevende onderstetrnd kan worden

bij zijn begeleiding door management,PZ en/of de Arbodienst.

- Het bespreken van risico's/stucturele problematiek, preventieve maate-

gelen op afdelingsniveau en het Arbobeleid op het niveau van de totale

organisatie.

Bij dit laatste is ook de Veiligheid, Gezondheid, 'Welzijn en Milieu (VGWM)

commissie van de OR van belang. Per afdeling/eenheid is er ook sprake van een

arboteam, dat o.a. verantwoordelijk is voor de RI&E en het daaruit voortvloeiende

actieplan voor de eigen afdeling

Het uiteindelijk doel is om zo tot primaire preventie te komen.

o De bedrijfsarts is nodig om tijdig problemen bij de medewerkers te signaleren,

Dit maakt onderdeel uit van de zogenaamde pro-actieve benadering om chronici-

teit te voorkomen. Hij of zij moet de leidinggevende ondersteunen bij een reïn-

tegratietraject. Dit kan o.a. door de mogelijkheden bij aangepaste hervatting van

betrokkene helder aan te geven. De huidige bedrijfsarts werkt bd een exteme

Arbodienst (ArboUnie) en functioneert naar tewedenheid.

2.3 Bouwbedrijf Van Gisbergen

Van Gisbergen wordt vertegenwoordigd door dlr Van Kasteren. Dhr Van Gisber-

gen zelf is doorgegroeid van een functie van metselaar naar arbocoördinator. Kern-

punt in de benadering is: aanpal*en van arbeidsomstandigheden. Een bouwbedrijf

heeft veel risico's. De moeilijkste functie in het kader van reï'ntegratie is die van

timmerman. Om te voorkomen dat mensen arbeidsongèschikt worden, is veel ge-

daan om de risico's in de functie te verminderen. Hierbij heeft de actieve en stimu-

lerende rol van de directeur ean belangrijke rol gespeeld. Daarbij heeft ook een rol

gespeeld dat het moeilijk is om aan goede vaklieden te komen, zodat het voor een

bedrijf zelf van belang is om zijn goede mensen te houden. Ook is de werving veel

g.,1ut t rlliter wanneer je uitsraalt dat je een goed bedrijf bent om in te werken: de

mensen (arbeidsgehandicapt of niet) komen dan gemakkelijker naar je toe. Aanna-

me van arbeidsgehandicapten en preventie van lopen hier in elkaar over.
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3. 'Wensen van werkgeYers m.b.t. rei'ntegratie: de resulta-

ten van de VI{O-NCW ronde-tafelconferenties voor
werkgevers

Rond de zomer van 1998 hebben de werkgeversorganisaties (VI§O-NCW) een aan-

tal ronde-tafelconferenties georganiseerd naar aanleiding van de nieuwe WAO

wetten waarin aan de orde is gekomen welke wensen werkgevers hebben op het

terrein van reihtegratie. Deze conferenties zijn een groot succes gebleken: de be-

langstelling van bedrijven is zo groot geweest dat een tweede serie conferenties

georganiseerd moesten worden. De conferenties verlopur meestal volgans het vol-

gende stramien. Na een korte informatieve voordracht over consequenties van de

wet REA voor bedrijven wordt aan de hand van een case de discussie op gang ge-

bracht. Vervolgens wordt er verder gepraat aan de hand van succesca§es en misluk:

te reihtegratietajecten, die de bedrijvan zelf inbrengan.

Tijdens deze conferenties zijn ook eisen en wensen aan de orde gekomen aan het

adres van arbodiensten. Enkele bevindingen zijn:

o De bedrijven zijn niet onder de indruk van de budgetten, die volgen uit de wet

REA van respectievelijk 8.000 gulden voor herplaatsing en 24.000 gulden voor

plaatsing van een arbeidsgehandicapte. Door de bedrijven worden de no risc pe-

riodes voor ziekÍeMulbz (5 jaar, artikel 29b ZW) en arbeidsongeschikt-

heidfemba (6 jaar) wel gewaardeerd om geen risico te lopor bij de aanstelling

of herplaatsing van een arbeidsgehandicapte. Het probleem dat speelt is dat be-

drijven afhankelijk zijn van de werknemer of sollicitant om te v/eten te komen of
hijlzij tot de doelgroep van arbeidsgehandicapten behoort. Een sollicitant kan uit
privacy-overwegingen of uit angst de baan niet te krijgen (imago bedrijf) ver-

zwijgen dat hij bijvoorbeeld een WAO-verleden heeft. De waag die hieruit

voortvloeit is 'Hoe onderken ik dat iemand van buiten het bedrijf een "REA-

geval" is?'

De V/et Medische Keuringen is hierbij niet behulpzaam, omdat deze wet juist

probeert onnodige risicowering door werkgevers te beperken. Dit door alleen

keuringen toe te staan bij functies die bijzondere medische eisen stellen aan de

belastbaarheid. In het kader van REA udl de werkgever echter juist weten of be-

trokkene tot de doelgroep arbeidsgehandicapten behoort en dus een uiffalrisico
vormt, onaÍhankelijk van de functie-eisen.

o Het MKB en met name de managers daarbinnen moeten vooral door de Arbo-

diensten goed geihformeerd worden omtrent de voordelen van de wetgeving en

de mogelijkheden die het in dienst hebben of nemen van een arbeidsgehandicap-

te biedt.

. BU veel bedrijven bestaat de behoefte inteÍrsiever samen te werkeÍl met de Ar-
bodienst. Voor wat betreft de huidige dienstverlening wordt gevonden dat de
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fubodienst (bedrijfsarts) te veel in de spreekkamer zit en te weinig zichtbaar is

op de werkvloer.

o De MKB bedrijven ontbeert het veelal de kennis en beleid om voor dit soort

vraagstukken oplossingem te scheprpen'

I

I

il

't
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4. Aanbevelingen aan de arbodiensten

Tot slot is een aantal aanbevelingen gedaan aan de arbodiensten. De aanbevelingen

zijnteverdelen in: hoe men de dienstverlening zou dienen in te richten, en wat men

gedaan zou willen hebben. Wat kun en moet je van een arbodienst verwachten?

Van de arbodienst kan vooral verwacht worden dat zij meeden}Í met de werkgever.

De dienstverlening zou aan een aantal eisen moeten voldoen. De arbodienst

o moet echte belangstelling tonen, zowel voor het bedrijf als voor het functioneren

van de werknemer.
o moet investeren in de eigen kwaliteit, en er voor zorgen dat zij in de pas blijft

met wat er binnen het bedrijf gebeurt.

r moet duidelijk maken wat de opbrengsten zijn van haar dienstverlening.

o moet altematieven bieden, niet voorschrijven wat het bedrijf zou moeten doen.

Inhoudelijk mag van de arbodienst gewaagd wotden, dat zij:
o kennis van en affiniteit heeft met het bedrijf en zijn cultuur.

o kennis van de arbeidsplekken heeft, en van de organisatie daaromheen.

. individugerichte opereert: hoe kan er voor gezorgd worden dat deze persoon in

Deze werksituatie optimaal functioneert? Hij mag zich niet beperken tot organi-

satieadvies.
o kennis heeft van de wetgeving. De arbodienst zou de werkgever moeten kunnen

"bewijden" van de formele rompslomp, zonder de opdrachten die de wet stelt

aan de werkgever over te nemen.

1 zorTt voor case management. De bedrijfsarts heeft niet alle kennis en ervaring

die nodig is. Van hem mag verwacht worden dat hij als een case manager orga-

niseert dat de zieke werknemer alle arbeidsgeneeskundige zorg krijgt die hij no'

dig heeft. Ook de organisatie van de arbodienst zou hierop ingericht moeten zijn:

als case manager hoefje niet alle deskundigheid in huis te hebben, maar het mag

nooit gebeuren dat een werkgever of werknemer "afgescheept" wordt naar een

volgend loket.
. een belangrijke rol kan spelen als "matchingsbank": bij het zoeken naar functies

die passen bij de actuele mogelijkheden en beperkingen. Dit mag niet de richting

uitgaan van een "kneuzenafdeling": lichtere, door anderen niet als volwaardig

geziene functies, waarin niet de mogetijkheden van de betrokkene onvoldoende

benut worden..
o bijdraagÍ aan het ontmythologiseren van de arbeidshandicap: vooroordelan op'

heffen, maar ook realisme lvanneer het niet meer kan.
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5. ImPlementatie

Aan het eind werd de implementatiewaag aan de orde gesteld: hoe kunnen we be-

reiken dat bovenstaande ook gerealiseerd wordt? Daarbij doet zich het dilemma

voor: een actieve rol van de arbodienst veronderstelt dat de zij meer tijd investeert

in het bedrijf en meer expertise aantekt of inhuurt (met name: arbeidskundige

kennis). Aan de andere kant hebben arbodiensten de indnrk dat bedrijven om mini-

mumconracten wagen, waarin geen ruimte is voor investeringen en niet direct pro-

duktieve activiteiten als intensieve werkbezoeken. Het dilemma: eerst een markt-

waag of eerst investeren, zal opgelost moeten worden.
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Bijlage 1

De deelnemers aan de werkconferentie'

'Werkgevers verte genwoordi gers :

mw C' Frenkel, \rNo/NCÏv

dhr C. Robertson FME/CÏYM

dhr E. Tielens, MKB
dhr I. De Jong, ATWYIII

mw rff.H. Buikema, AWVN

Bedrijven die genomineerdzijnvooÍ "kroon op het werk":

dhr S, Kasteren, geb'r Van Gisbergar

dhr R.O.Kerkhoven,Ten Cate

mw rff.M. Welten, Koning Willem Icollege

dhr A. de Koningh, Shell arbodienst

Arbodienstan

dhr C. Frerichs, Arbodienst De Twaalf Provincièn

dhr B. Kroezn,Arboned
dhr C Steenbergen, BOA

dhr Taselaar, Arbounie Oost-Gelderland

dhÍ A.M. Meems, Arbounie Apeldoorn-Deventer'

Werknemersverte genwoordi gers

mw J. Wolk FI'[V.

mw B. Van Rossum, voorheen werkzaam bij \VAO platform Utrecht, auteur van het

boek "De \VAO voorbij; gids voor ex-WAO'ers"'

dhr J. Hooijveld, FI'IV'

dhr H. Jetten, Abva-kabo

Overigen

dhr S van den Berg, NIA TNO, organisatie workshop'

dhr W van Ginkel, NCCZ

dhr H. Lindner, SoZa'We'

dtrr C. Wevers, NIA TNO

dhr P. Coffeng, NIA TNO

dtr F. Marcelissen, NIA TNO, organisatie workshop

dhr G. Vosl«rilen, NIA TNO, voorzitter
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Bijlage 2

Motivatie van de deelnemers aan de werkconferentie, en persoonlijke aanbevelin-

gen om te koment tot een goed reihtegratiebeleid: een bloemlezing.

iil«treid arbodiensten i e gens werknemers.

ffimaakt*",,.,,Gt,b"*M.tgoedeondersteuningzijnarbeidsgehandi.
extra gemotiveerde werknemers met meerwa

iek in samenleving / op arbeidsmarkt

ia"n i t uin"n bedrijfsartsen

óïr-ry*-*"rrti:keervaringengehandicaptedochter
Groot belang bij (re)ïntegratie

- ontplooiing

iike positie chronische zieken /

Stille reserve

Arb.tdrE l*r&capte een volwaardige kans bieden op de arbeidsmarkt

irnale inzet van mensen onder alle

"Hrtpr*tAingsbehoefte"" "'
.iedereerrmoetinstaatgesteldwordentotrendabelparticiperen

Ér"t"n aan andere beeldvormi

b-ti.utitutiebestaandbeleid

Inirrn l. d ", 
en n a drukke I U ke pqqqqltt Lqjntere sse

Concrete effectieve

ffi 
" 

i a .-a.rt " gel ij ke kansen"

Blijven benutten van :

kan sen/kenni s/laaqhr!-!3!

Meedenken buiten de
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Be

Zo

Stimuleren van lange termijn reihtegrati ebeleid

vooÍ

Toezicht op kwaliteit Arbobeleid

l. preventie

REA in beleid van de

Volwaardig advies firnctie

- problemen niet overnemen

lemen niet afschuiven

De "mens" cenfaal ( met zij

i onale bestandenlii st arbei

Faciliteren werl:remers

Arbodienst is niet eeli
laten

branden blussen

Kwaliteit
Rei'n - medische beoordeli

Actieve sociale functie arbodienst

liik actie (+/- 8 weken

ka heid/ zielrre verzuim./ re

Duideliikheid over vaststelli

Vroege en multidisciplinaire interventies

Matchbank wa nbod over bedriiven heen

Rea-k alle

Snelle inzet int./ ext.

Uitwisseling van mensen

Betrokkenheid en i OR bii contact met Arbodienst & reïh iebeleid b

O".Ílr*.ttjk" rt"* voor ziekgeworden werlo:emers ontbreekÍ voor complexe reïntegrat

stukken een intermediair inschakelen

Maatwerk

Daadwerkelijke ondersteuni

Maatwerk / rol als deskundi adviseur

van be l.D.v.

met wie dat nodi en zinnie is

ionale het oude / nieuwe elan

Reactieve bureaucratisch ln

Voorkomen van uitval door orimaire en secundaire

"individuele"
kennis /

leidine door leidinggevende en'


