
tt I I

TNO-rapport
1080001

TNO Arbeid

Polarisavenue 151

Postbus 7'lE
2í30AS HoofddorP

Tel€foon 023 554 93 93
Fax 023 554 93 94

Het arbodienstenpanel:

IaI

rapportage t\ileede Peiling

r999

Auteu(s)

R. van Amstel
D. van Putten
K. Proper

Datum

15 juni

ïil0 AnEE r 0
B'8t,0LtEEt(

íni'iiligsídtff
Alle r€chten voorbehouden. Niets uit dit
rapport mag woÍden vermenigvuldigd
ery'oÍ openbaar gemaah door middel van

druk, fotokopie, micÍoflm of oP welke
andere wijze dan ook, zonder
vooraÍgaande scftrifreliike toestemming
van TNO.

lndion dit rappoÍt in opdracfit werd
uitgobracht, woÍdt voor de reÓten 6n
verplichtingen van opdraÓtg€ver en
opdrachtnemer venivezen naar de
Algern€ne VoorwaaÍd€n voor Onderzo€ks-
opdrachton aan TNO, dan wel de
betreffende tezake tus$n PaÍtiien
gesloten ovgreenkomst
Het ter inzage geven van het TNGrappoÉ
aan direc{ belanghebbenden i§ to€gestaan.

@ 199S TNO Abeid

TNO Aóeid (vooÍheen NIA TilO) is een kennisintensieve
dlenstrredener voor b€dÍlifslevën en oveÍteid op het gebied van
stretegisdte aÍbeidsvÍaag§tukken.
Met als uitlEngspunt een oPtmale inzsl van mcnsen, houdt
TNO Aöeid ziö bezig Ínet de innovatio van aóeid, oÍlEnisatie
en te.finologie, be\roídeÍtng t an aÖ€idsParlidpatie én wÍster-
king rran aö€idsoÍrstrndighodenbeleid.

I[f,L. L, q lrq
plaats 51-315

NedeÍlands€ Organisatie voor to€g@ast-
natuururetensdrappèlÍk onderzoek TllO

b-ïIO'-t



I

ft

Uitgave van TNO Arbeid
rsBN 90-6363-178-3

Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader van een ondenoeksprograrnrna onder
verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en TNO
Arbeid met betet&ing tot de arbeidsdeetname van arbeidsgehandicapten.



Inhoud

Leeswijzer

1 Onderzoeksopzet en uitvoering
1.1 Doel en opzet van het panel kort samengevat

1.2 Uitvoering van de tweede peiling
1.3 Generaliseerbaarheid van de gegevens

2 Verwachtingen van de wet Rea en eerste ervaringen
2.1 Inleiding
2.2 De wet Rea nader toegelicht
2.3 Verwachtingen van Rea

2.4 De voorbereidingen op Rea

2.5 Eerste ervaringen met Rea

3 Verwachtingen van de FARBO-regeling en eerste ervaringen

3.1 Inleiding
3.2 De FARBO-regeling nader toegelicht

3.3 Verwachtingen van de FARBO-regeling

3.4 Eerste ervaringen met de regeling

4 Samenwerken met externen
4.1 Inleiding
4.2 Overzicht met wie wordt samengewerkt

4.3 Ervaringen met de samenwerking met de uvi's
4.4 Ervaringen met het samenwerken met externen

4.4.1 Metpsychologen of psychiaters

4.4.2 Met ffsiotherapeuten
4.4.3 Metmaatschappelijk werkers
4.4.4 Met ziekenhuizen of specialistenpoli's
4.4.5 Met rugadviescentra
4.4.6 Methuisartsen

4.5 Resumé

5 Praktijkervaringen bij de reïntegratietrajecten
5.1 Inleiding
5.2 De rol van de schadeverzekeraar

5.3 Het regelen van een werkaanpassing

5.4 Wanneer de werkgever niet wil meewerken

5.5 Wanneer de werkrremer niet wil meewerken

5.6 Resumé

1

1

2
a
J

7

7

7

10

t4
l6

19

19

t9
20

21

39

39

39

42

48

49

49

23

23

23

25

29

31

32

33

35

35

36

37



6 Samenvatting 51

6.1 Hoe en wat is gemeten in de tweede peiling 51

6.2 Resultaten 52

7 Nabeschouwing en aandachtspunten voor de derde peiling 57
7.1 Nabeschouwing 57
7.2 Aandachtspunten bij de derde peiling 58

Bijlagen
Bijlage I Introductiebrief en vragenlijst tweede peiling
Bijlage 2 Richtlijnen Lisv inzake de (her)plaatsingsbudgetten Wet Rea
Bijlage 3 Arbolijst 1999

Bijlage 4 Tabellenbijlage

!t



Leeswijzer

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van de tweede peiling bij de deelnemers

aan het arbodienstenpanel over hun ervaringen bij het reïntegreren van werkne-

mers met een arbeidshandicap. In deze tweede peiling hebben vooral centraal ge-

staan de verwachtingen van de wet op de (Re)integratie Arbeidsgehandicapten

(Rea) en de samenwerking met de uitvoeringsinstellingen (uvi's) en andere externe

deskundigen/instanties. In totaal hebben 74 diensten aan deze tweede peiling mee-

gedaan via een schriftelijke enquéteronde die eind oktober 1998 is gestart en eind

maart 1999 is afgesloten.

In deze leeswijzer wordt aangegeven hoe deze rapportage is opgebouwd:
o In hoofdstuk I worden kort het doel en de opzet van dit arbodienstenpanel

toegelicht en de uitvoering van deze tweede peiling.
o Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de verwachtingen bij de diensten van de

wet Rea en de voorbereidingen die zij hebben getroffen met het oog op de in-

voering van deze wet per 1 juli 1998. Tevens worden in dit hoofdstuk de eerste

ervaringen weergegeven met deze wet.
o Hoofdstuk 3 behandelt de FARBO-regeling, de verwachtingen bij de diensten

van deze regeling en de eerste ervaringen hiermee.
o Hoofdstuk 4 gaat nader in op de samenwerking met externe deskundigen en

instanties ten behoeve van de reïntegratie. Met wie hebben de diensten hierover
afspraken gemaakt, hoe loopt die samenwerking en welke wensen leven er bij
hen nog op dit terrein?

o In hoofdstuk 5 wordt stilgestaan bij een aantal ervaringen in de praktijk wan-

neer voor een werknemer activiteiten moeten worden ondernomen om betrok-
kene terug te laten keren op het werk. In hoeverre krijgt de dienst dan bijvoor-
beeld te maken met eisen en voorwaarden van de schadeverzekeraar van de

werkgever? Wat zijn de ervaringen met het regelen van bepaalde aanpassingen

op het werk of iemand bijvoorbeeld op arbeidstherapeutische basis het werk
laten hervatten? En wat doen de diensten in concreto wanneer zij constateren

dat de werkgever (of de werknemer zelf) feitelijk niet wil meewerken aan de

voorgestelde reïntegratiemogelijkheden?
o In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste uitkomsten van deze tweede peiling

samengevat.
o In hoofdstuk 7 worden de resultaten nader beschouwd en punten aangestipt die

bij de volgende peiling aandacht zullen moeten krijgen.
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1. Onderzoeksopzet en uitvoering

In dit hoofdstuk geven we eerst kort enige achtergrondinformatie over het doel en de

opzet van het arbodienstenpanel. Daarna wordt in paragraaf L.2 de uiwoering van de

nveede peiling bij het panel toegelicht en in paragraaf 1.3 nader stilgestaan bij de

samenstelling van het panel bij deze tweede enquéteronde en de generaliseerbaarheid

van de gegevens.

l.l Doel en opzet van het panel kort samengevat

Om te kunnen volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van gedeelte-

lijk arbeids(on)geschikte werknemers in de praktijk uitpakt, heeft TNO Arbeid
(voorheen NIA TNO) eind 1996 voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-

legenheid (SZ\y) verkend of het bij de arbodiensten haalbaar was hiervoor een panel

te formeren dat een aantal jaren geraadpleegd zou kunnen worden over hun prak-

tijkervaringen. Deze haalbaarheidssnldie leverde een positief resultaat op: alle koe-

pelorganisaties van arbodiensten bleken het initiatief voor het opzetten van een panel

over het onderwerp reïntegratie van harte te ondersteunen en 'het veld' bleek in
groten getale bereid hieraan medewerking te verlenen. De 110 diensten die toezeg-

den aan het panel deel te nemen, bleken tevens een goede afspiegeling te vormen van

de arbodiensten in Nederland I.

Met de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) zijn de volgende afspraken ge-

maakt over de opzet en de begeleiding van het panel:

o Een commissie zal de metingen bij het panel begeleiden; niet alleen wat betreft de

onderwerpen die aan het panel zullen worden voorgelegd maar ook wat betreft de

rapportages over de resultaten. In deze 'Begeleidingscommissie Arbodien-

stenpanel' hebben naast BOA, SZW en de koepels van arbodiensten, ook de

meeste grote landelijke arbodiensten zitting.
o De resultaten van de periodieke peilingen bij het panel worden steeds eerst ver-

trouwelijk gerapporteerd aan SZW en BOA. Daarna wordt de rapportage naar de

diensten die deelnemen aan het panel teruggekoppeld. Tevens krijgen deze dien-

sten na afloop van iedere meting een vertrouwelijke rapportage waarin wordt
aangegeven hoe de resultaten van de eigen dienst zich verhouden ten opzichte van

de resultaten van het totale panel.

I Voo. een uitgebreid verslag van deze studie wordt verwezen n&r:
'Verslag van een studie naar de haalbaarheid van het opzetten van
TNO Arbeid (voorheen NIA TNO), Hoofddorp, mei 1997.

R. van Amstel et al.,
een arbodienstenpanel',
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De periodieke peilingen bij het panel worden in principe uitgevoerd via schrifte-

lijke enquëtes.

Het toesturen van deze schriftelijke enquëtes zal steeds lopen via een contactper-

soon bij de dienst die de dienst hiervoor zelf aanwijst. Deze contactpersoon kan

er dan voor zorgen dat de vragenlijsten steeds door de meest geschilt geachte in-

formanten op het betreffende terrein zullen worden ingevuld.

De deelname aan het arbodienstenpanel zal per arbodienst een tijdsinvestering

mogen kosten van maximaal twee uur per jaar.

De eerste peiling bij het panel heeft plaatsgevonden in de periode oktober 1997 tot

en met maart 1998 2. De tweede peiling bij het panel, waarvan in dit rapport ver-

slag wordt gedaan, is in de periode oktober 1998 tot en met maart 1999 uitge-

voerd.

1.2 Uitvoering van de tweede peiling

In nauw overleg met de Begeleidingscommissie Arbodienstenpanel is de vragenlijst

voor de tweede meting bij het panel opgesteld. Eind oktober 1998 is deze vragenlijst

naar de contactpersonen van de diensten verzonden. Begin december 1998 volgde

een eerste telefonische nabelronde onder degenen van wie op dat moment de vra-

genlijst nog niet was terugontvangen, medio januari 1999 vond een tweede belronde

plaats en begin maart is nog een schriftelijke reminder verzonden. Dit leverde als

resultaat op dat eind maart 1999 van 74 diensten de vragenlijst via het computerpro-

grarruna SPSS kon worden verwerkÍ.

De vragenlijst voor deze tweede peiling en de begeleidende brief voor de diensten

zijn opgenomen in bdlage 1 van dit rapport.

De respons op deze tweede peiling is als volgt:

Het oorspronkelijk 'basispanel', dus het panel dat indertijd voor de eerste peiling

kon worden benaderd, bestond uit 110 deelnemers. Bij de eerste enquëteronde

zagen 3 diensten (2 interne diensten en 1 regionale dienst) alsnog van deelname

aan het panel af en bleek 1 andere dienst inmiddels gefuseerd met een dienst die

reeds aan het panel deelnam. Dit hield in dat het panel dat voor de trveede peiling

kon worden benaderd uit 110 - 4 : 106 deelnemers bestond.

Bij de nabelrondes bij deze tweede enquèteronde bleken inmiddels 10 diensten

gefuseerd met een dienst die reeds aan het panel deelnam en 5 (andere) diensten

om redenen zoals bijvoorbeeld faillissement niet meer als aparte, zelfstandige ar-

2 Voo, een verslag van de resultaten van deze eerste peiling wordt verwezen nÍBr: R. van Amstel en

D. van Putten, 'IIet arbodienstenpanel: wat zijn de ervaringen bij reihtegratie? Rapportage eerste

peiling', TNO Arbeid (voorheen NIA TNO), Hoofddorp, augustus 1998.
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1.3

bodienst te kunnen worden beschouwd. Dit houdt in dat het aantal potentiële res-

pondenten bij deze tweede peiling maximaal op 106 - 15 : 91 had kunnen uitko-
men. Van deze 9l diensten hebben in totaal 74 diensten aan deze tweede peiling

meegedaan, hetgeen neerkomt op een respons vatBLVo.

Van de 17 diensten die niet aan deze tweede enquëteronde hebben meegedaan,

heeft 1 (interne) dienst deelname aan het panel opgezegd en gaf I dienst aan dat zij
wegens hoge werkdruk deze ronde moest 'overslaan'. Bij de overige diensten

vormde eveneens 'gebrek aan tijd' vooral de reden \ryaarom men (uiteindelijk) niet

toekwam aan het invullen van de vragenlijst.

Generaliseerbaarheid van de gegevens

Om na te gaan of de diensten die aan de tweede peiling hebben meegedaan een

afspiegeling vormen van de arbodiensten in Nederland, moet de samenstelling van

deze groep vergeleken worden met de samenstelling van het 'basispanel'. Bij de

samenstelling van het 'basispanel' is namelijk geconcludeerd dat het een goede

afspiegeling vormt van de arbodiensten in Nederland. Alle (grote) koe-

pelorganisaties van arbodiensten zijn er ruim in vertegenwoordigd. De groep bevat

tevens diensten die niet zijn aangesloten bij een koepelorganisatie. Verder is er
sprake van een ruime vertegenwoordiging van diensten die zichzelf als interne of
concerngebonden arbodienst karakteriseren en diensten die als externe arbodienst

zijn georganiseerd.

Het basispanel bestond uit 110 (hoofdvestigingen van) diensten, maar uit de vorige
paragraaf kan de conclusie worden getrokken dat hierop inmiddels een correctie
nodig is. Vanwege een fusie met een dienst die ook aan het panel deelneemt, kun-
nen l l van deze diensten namelijk niet meer als aparte, zelfstandige dienst worden
beschouwd. Daarnaast zijn 5 andere diensten inmiddels opgeheven. Deze 16 dien-
sten moeten derhalve uit het basisbestand worden gehaald om de samenstelling van

het basispanel anno 1999 te kunnen schetsen.

In tabel 1.1 wordt de samenstelling van dit basispanel weergegeven aan de hand
van enige kernvariabelen. De kolom daarnaast geeft weer wie daarvan heeft mee-

gedaan aan de tweede peiling. Hieruit blijkt dat verhoudingsgewijs de samenstel-

ling van beide groepen nauwelijks verschilt. Dit houdt in dat de groep diensten die

heeft meegedaan aan de tweede peiling mag worden beschouwd als een goede

afspiegeling vormend van de arbodiensten in Nederland.
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Tabet 1.7 Samenstellíng van het arbodienstenpanel naar enige kernvariabelen i

* gecorrigeerdebestand
meting 2 is de peiling waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan

De gegevens in deze tabel over het type dienst en de koepelorganisatie waarbij de dienst is aange-

sloten, zijn gebaseerd op de vragen die hierover indertijd zijn gesteld bij de haalbaarheidsstudie
(eind 1996/begin 1997). Wellicht zijn de gegevens over met name de koepelorganisatie daardoor
niet meer geheel 'up to date'. Bij de volgende meting bij het panel, die voor medio 1999 staat ge-

pland, zal daarom weer een blok vragen worden opgenomen over achtergrondkenmerken van de

diensten om onder meer deze gegevens te kunnen acfualiseren.
Het gegeven over het wel/niet gecertificeerd zijn kon daarentegen wel al worden bijgesteld aan de

hand van de certificatielijsten van januari 1999 (bron: het ministerie van SZW). Na correctie van

deze lijsten vanwege ingeffokken certiÍicaten, inmiddels gebleken fusies en opgeheven diensten,

blijkt er op dit moment sprake van (circa) I l0 gecertificeerde arbodiensten: 65 externe diensten en

45 inteme diensten. Hiervan behoren '77 (70%) tot het basispanel: 55 van de 65 (85%) gecertifi-
ceerde exteme diensten en 22 van de a5 (9%) gecertificeerde interne diensten.



TNO-rapport

1 080001

t

Over de generaliseerbaarheid van de gegevens uit deze tweede peiling kan tot slot

nog het volgende worden opgemerkt.

Aan het eind van de vragenlijst is gevraagd bU welke vragen het antwoord een

beeld schetst voor de gehele dienst. Door vrijwel alle diensten is hierbij aangege-

ven dat dit bij alle vragen het geval is: de antwoorden mogen worden beschouwd

als 'een gemiddelde voor hun gehele dienst'.

In de hiernavolgende hoofdstukken zullen de resultaten van deze tweede peiling

worden weergegeven. Hierbij zal ook steeds worden aangegeven of bij de naar

voren gebrachte antwoorden nog trends zijn te bespeuren naar type dienst (dat wil
zeggeÍt, blijken het voornamelijk landelijke, regionale of interne diensten te zijn
die deze ervaringen hebben). Andere achtergrondkenmerken van de diensten zoals

de grootte van de bedrijven en de branches waarmee men te maken heeft, blijken
hierbij niet bruikbaar aangezien er nog maar weinig arbodiensten zijn die voorna-

melijk werkzaam zijn voor alleen kleine bedrijven en/of voornamelijk binnen één

sector 4.

Zo bevinden zich onder de respondenten slechts vier diensten die voornamelijk te maken hebben
met bedrijven van minder dan honderd werknemers, en circa een kwart van de diensten is nog maar
voornamelijk binnen één sector werkzaam.
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2.1

Verwachtingen van de wet Rea en eerste ervaringen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verwachtingen bd de diensten

van de wet Rea en de voorbereidingen die zij hebben getroffen met het oog op de

invoering van deze wet. Tevens worden in dit hoofdstuk de eerste ervaringen be-

schreven die inmiddels zijn opgedaan met deze wet, sinds de invoering hiervan op

l juli 1998.

Alvorens in te gaan op deze resultaten, wordt onderstaand kort toegelicht wat er

met de invoering van de wet Rea vooral is veranderd.

2.2 De wet Rea nader toegelicht

Wet op de (Re)integraie Arbeidsgehandicapten (Rea):

Met ingang van I juli 1998 jl. is de wet op de (Re)integratie Arbeidsgehandicapten

(Rea) ingevoerd. De hoofddoelstelling van deze wet is het reïntegratie-

instrumentarium te verbeteren en het vooral beter te laten werken. De wet wil het

voor werkgevers aantrekkelijker maken om arbeidsgehandicapten in dienst te ne-

men respectievelijk te houden (en daarmee de kansen van arbeidsgehandicapten op

werk vergroten) 5.

De belangrijkste veranderingen met Rea zijn de volgende:
. Op grond van de artikelen 16 en 17 van deze wet kan een bedrijf beschikken

over / 24.000,-- (plaatsingsbudget, artikel 17 Rea) bij het aannemen van een

arbeidsgehandicapte en over / 8.000,-- (herplaatsingsbudget, artikel 16 Rea) bij
herplaatsing van een arbeidsgehandicapte binnen het eigen bedrijf. De werkge-

ver krijgt dit bedrag van de uvi als een tegemoetkoming in de kosten die men

moet maken ten behoeve van de arbeidsgehandicapte, bijvoorbeeld aan bege-

leiding of aan aanpassing van de werkplek, maar hij of zij hoeft niet te verant-
woorden waar het bedrag voor is gebruikt. De werkgever zal daarmee zelden

meer een beroep doen op de oudere subsidies (die onder bepaalde omstandig-

heden blijven bestaan).

5 Een aanzet werd hiertoe overigens ook al gegeven met de invoering op I januari 1998 van de wet
Pemba (Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheid) via de 'kwijt-scheldings-
en kortingsregeling basispremie WAO'. Werkgevers kunnen via deze regeling in aanmerking ko-
men voor korting op of vrijstelling van de basispremie WAO wanneer zij arbeidsgehandicapten in
dienst nemen of houden. Aanvankelijk kwamen hiervoor alleen werkgevers in aanmerking die 5%
of meer van de loonsom aan arbeidsgehandicapte medewerkers besteedden. Met ingang van I juli
1998 komen hiervoor nu ook werkgevers in aanmerking waarbij dit percentage ten minste 3%be-
draagt.
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Het plaatsingsbudget wordt aan de werkgever ter beschikking gesteld als hij

een arbeidsgehandicapte in dienst neemt U' 12.000,-- voor het eerste jaar res-

pectieveldk / 8.000,-- voor het tweede jaar en / 4.000,-- voor het derde jaar).

Dit budget komt dan in plaats van de bestaande loonkostensubsidie, de vergoe-

ding van de kosten van aanpassing van de arbeidsplaats of -organisatie, de ver-

goeding van kosten van om-, her-, en bijscholing en de inwerk- en begelei-

dingssubsidie.

Het herplaatsingsbudget van f 8.000,-- wordt verleend aan de werkgever als

zijn arbeidsgehandicapte werknemer een wezenlijk andere functie krijgt in het

bedrijf.
o Naast bovengenoemde subsidies kan een pakket op tïutítt worden verstrekt

(artikel 18 Rea). Dit kan aangevraagd worden als de kosten van het in dienst

houden respectievelijk het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werk-

nemer hoger zijn dan uit het (her)plaatsingsbudget zal kunnen worden betaald.

De werkgever is dan echter wel verplicht een gespecificeerde begroting te
overleggen.

. Op grond van artikel 15 van deze wet kan door de werkgever tevens een fi-
nanciële tegemoetkoming worden aangevraagd voor voorzieningen die worden

getroffen voor behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid van

een arbeidsgehandicapte werknemer voor de eigen functie.
(Op grond van artikel 22 kan deze financiële tegemoetkoming voor bijvoor-
beeld rugtraining of traumabegeleiding, overigens ook worden aangevraagd

door een arbeidsgehandicapte die geen werkgever meer heeft bij wie hij of zij
geplaatst kan worden.)

In bijlage 2 zijn de richtlijnen opgenomen die het Lisv over het verstrekken van

deze budgetten heeft doen uitgaan naar de uvi's (Mededeling 98.32 vara 23 maart

1998). Hierin zijn tevens opgenomen de naderhand bijgestelde richtlijnen met be-

trekking tot de vergoeding voor rugtraining en traumabegeleiding (Mededeling

98.109 van 7 oktober 1998 en Mededeling 99.005 van 1 februari 1999).

Een centraal begrip in de wet is de term 'arbeidsgehandicapte'. Alleen voor een

'arbeidsgehandicapte' kan een beroep worden gedaan op één van bovengenoemde

budgetten. Hieronder zal uitgelegd worden wat er precies onder deze term wordt
verstaan.

Mensen met een arbeidshandicap:

Dat zijn personen die in verband met een ziekte of gebrek verminderde kansen of
belemmeringen hebben bij het verkrijgen of het verrichten van arbeid.

Kern van deze definitie is: er is sprake van arbeidsproblematiek (men ondervindt

belemmeringen bij het verrichten of verkrijgen van arbeid) en die belemmeringen

zijn het gevolg van een aandoening of een beperking die de betrokken persoon

heeft. Het arbeidsprobleem staat dus centraal. Heeft men een aandoening of een
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beperking waarvan men geen hinder ondervindt bij het verrichten of verkrijgen
van werk, dan valt men niet onder de groep 'mensen met een arbeidshandicap'.

Wie vallen onder de groep arbeidsgehanilicapten?

Arbeidsgehandicapten in de zin van de wet Rea zijn werknemers en werkzoeken-
den die behoren tot de volgende groepen

1. Degenen voor wie één of meer van de volgende regelingen van toepassing zijn:
o Personen die recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO,

WAZ of WAJONG) 6;

o Personen aan wie een voorziening is toegekend ter behoud, herstel of be-

vordering van de arbeidsgeschiktheid. (Dit betreft een wettelijke voorzie-
ning of kostenvergoeding op grond van artikel 15,22 of 31 Rea (voorheen

op grond van artikel 57 en 57a AAW).
o Werkzoekenden die voor de WSW zijn geïndiceerd (wachtlijst voor de

wsw).
2. Degenen voor wie deze regelingen minder dan vijf jaar geleden zijn beëindigd.

3. Degenen voor wie op basis van de arbeidsgehandicaptetoets is vastgesteld dat
zii in verband met ziekte of gebrek een belemmeing hebben bij het verkrijgen
of verichten van arbeid.
o Werknemers of werkzoekenden, die niet onder de voorgaande categorieën

vallen, kunnen op basis van een medisch-arbeidskundig oordeel (de zoge-

noemde arbeidsgehandicaptetoets), af te geven door uvi, gemeentelijke

sociale dienst of arbeidsbureau voor een periode van vijf jaar als arbeids-
gehandicapte worden aangemerkt, als blijkt dat zij in verband met ziekte
of gebrek een belemmering hebben bij het verkrijgen of verrichten van ar-
beid.

Bij werknemers zal de arbodienst hierbij een belangrijke adviserende rol
hebben. De arbodienst zal namelijk in eerste instantie beoordelen of be-

trokkene zonder aanpassingen inderdaad zijn eigen werk niet meer kan
verrichten en daarover advies uitbrengen aan de uvi. De uvi neemt dan de

formele beslissing.

In dit verband kan tevens nog worden opgemerkt dat in de wet nadrukkelijk staat

vermeld dat iemand alleen als arbeidsgehandicapt kan worden aangewezen, wan-
neer betrokkene dat zelf wil. Het zijn van arbeidsgehandicapte mag nooit ten nade-

le van de werknemer werken en mag ook niet zonder diens toestemming aan der-
den worden meegedeeld.

Personen die voor minder dan lÍYo arbeidsongeschikt zijn bevonden hebben geen recht op WAO.
Voor een recht op een WAJONG- of WAZ-uitkering moet ten minste sprake zijn van25o/o arbeids-
ongeschiktheid.
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2.3 Verwachtingen van Rea

Aan de diensren is niet alleen gevraagd hoe zijzelf aankijken tegen de mogelijkhe-

den die de wet Rea hen gaat bieden, maar eveneens wat hun indruk hiervan is bij

de werkgevers. Tabel 2.1 geeft een overzicht wat de 74 diensten die aan deze

tweede peiling meededen hierover naar voren brengen.

Tabet 2. I De verwachtingen bii de diensten van de wet Rea

(De gegevens van 74 diensten)

Het merendeel (707o) beoordeelt de nieuwe mogelijkheden die Rea biedt positief

en de overige arbodiensten staan er 'neutraal' tegenover (op één dienst na die er

op dit moment overwegend negatief tegen aankijkQ. Min of meer hetzelfde geldt

volgens de diensten voor de werkgevers: volgens een kwart van de diensten staan

ook die er overwegend positief tegenover en volgens de overige wordt de wet Rea

door de werkgevers op dit moment zeker niet negatief beoordeelt maar heeft men

er nog geen uitgesproken mening over. Dit laatste zal mede te maken hebben met

het feit dat veel werkgevers ten tijde van deze tweede peiling nog niet volledig

bekend zijn met de precieze mogelijkheden die deze nieuw wet hen gaat bieden'

Volgens 42Vo van de diensten is namelijk het merendeel van de werkgevers nog

niet bekend met de details van deze nieuwe wet en volgens l97o van de diensten is

het merendeel van de werkgevers er zelfs nog helemaal niet van op de hoogte. Dit

beeld kan tevens gezien worden als het algemene beeld hierover bij de arbodien-

sten eind 1998/begin 1999; naar type dienst blijken er namelijk geen opvallende

hoe kilkt de díenst aan tegen de mogeliikheden die Rea biedt?
- overwegend Positief
- neutraal
- overwegend negatieÍ
- geen antwoord

hoe kijken, volgens de dienst, de werkgevers et tegenaan?
- het merendeel overwegend positief
- het merendeel overwegend negatief
- het merendeel heeft nog geen (uitgesproken) mening
- het ligt anders
- geen antwoord

indruk bíi de dienst van de bekendheid met Rea bíi de werkgevers
- het merendeel is inmiddels {volledig} op de hoogte
- het merendeel is nog niet bekend met de details
- het merendeel is er nog helemaal niet mee bekend
- de grote bedrijven op de hoogte. bii het MKB veel minder
- bij het MKB op de hoogte, de grote bedrijven veel minder
- het ligt anders
- geen antwoord

52
19

1

2

70
26

1

3

26
o

66
4
4

15
42
19
20

0
0
4
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verschillen. Het is dus niet zo dat interne diensten een andere indruk hebben om-

trent de mening over en de bekendheid met Rea bij de werkgevers dan externe

diensten.

Aan de diensten is vervolgens gevraagd wat hun concrete verwachtingen zijn van

Rea. Zullen, doordat de regelgeving is vereenvoudigd voor bijvoorbeeld een fi-
nanciële tegemoetkoming voor het herplaatsen in een andere functie en het in
dienst nemen van een arbeidsgehandicapte, deze (re)integratiemogelijkheden nu

ook vaker benut gaan worden dan voorheen of niet? Tabel2.2 geeft de inschattin-

gen hierover weer bij de diensten.

Tabel 2.2 De verwachtingen bij de diensten omtrent 'herplaatsen in een andere functie'en omtÍent
'plaatsen'
(De gegevens van 74 diensten)

Ruim ééndefie (38%) van de diensten verwacht dat door het beschikbaarstellen

van een budget van/ 8.000,-- voor de werkgever, zij nu vaker dan voorheen voor

een werknemer de reïntegratiemogelijkheid kunnen benutten van terugkeer op het

werk in een andere functie. Ongeveer de helft van de diensten (49%) verwacht

daarentegen dat ondanks deze financiële ondersteuning voor de werkgevers deze

mogelijkheid in de praktijk niet zal toenemen en de overige diensten geven hun

verwachtingen onder voorbehoud middels opmerkingen zoals 'het zal misschien de

doorslag geven', 'je bW te maken houden met het Íeit dat het aantal functies be-

perkt is'. Daarnaast geven een paar diensten aan dat een inschatting van hun kant

hieromtrent niet relevant is, omdat voor de sector waarbinnen zij vooral werkzaam

zijn (de sociale werkvoorziening) de wet Rea feitelijk niet van toepassing is.

De vraag of er door het plaatsingsbudget (en het overnemen door de uvi van het

financiële risico bij ziekte gedurende de eerste vijf jaar), thans vaker dan voorheen

door werkgevers zal worden besloten tot het in dienst nemen van een arbeidsge-

handicapte, levert vrijwel hetzelfde beeld op. Circa éénderde (32Vo) van de dien-

verwachtíngen over de mogelijkheden van HERPLAATSEN
in een andere functie:
- dat zal vaker benut worden, dus toenemen
- aantal herplaatsingen in een andere functie zal niet toenemen
- het ligt anders
- geen antwoord

verwachtingen over de mogelijkheden van PLAATSEN
- dat zal vaker benut worden, dus toenemen
- aantal plaatsingen zal niet toenemen
- het ligt anders
- geen antwoord
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sten verwacht een toename, ruim de helft (54%\ daarentegen verwacht niet dat het

aantal plaatsingen hierdoor zal toenemen en de overigen merken op dat het voor

hen feiteldk niet van toepassing is (om al eerder genoemde reden of omdat er bij

hun bedrijf 'al commitment bestaat over het aantal arbeidsgehandicapten dat in

dienst zal worden genomen).

Naar type dienst valt het hierbij op dat de interne diensten relatief vaak aangeven

dat zij op beide fronten geen toename verwachten. Gedeeltelijk is dit te verklaren

omdat een aantal van deze diensten bij de vorige peiling al doorgaven dat herplaat-

sen in een andere functie meestal door hen wel te regelen was.

Aan de arbodiensten is tevens gevraagd wat hun verwachtingen zijn omtrent het

afgeven van een medisch-arbeidskundig oordeel dat bedoeld is om de uvi te advi-

seren een werknemer als arbeidsgehandicapt te erkennen. lndien betrokkene na-

melijk niet al automatisch tot deze categorie gerekend wordt vanwege een arbeids-

ongeschiktheidsuitkering of -voorziening die men ontvangt, dan kan er langs deze

weg alsnog voor gezorgd worden dat ook voor deze werknemer een beroep op de

zogenoemde Rea-budgetten kan worden gedaan.

Allereerst is hierbij nagegaan in hoeverre de diensten verwachten dat werkgevers

er op gaan aandringen om bij zieke werknemers een medisch-arbeidskundig oor-

deel af te geven dat betrokkene arbeidsgehandicapt is. Tabel 2.3laat zien wat de

verwachtingen hierover zijn bij de diensten.

Tabet 2.3 De verwachtingen bii de diensten omtrent het afgeven van een medisch-arbeidskundig
oordeel'arbeidsgehandicaPt'
(De gegevens van 74 diensten)

De helft van de diensten verwacht nauwelijks druk van hun werkgevers om bij

zieke werknemers het oordeel 'arbeidsgehandicapt' af te geven, ruim éénderde

verwacht hooguit 'enige' druk en 4 diensten verwachten dat er wat dit betreft grote

verwacht u dat werkgevers zullen gaan aandingen om bii ZIEKE
WERKNEMERS het predikaat'afteidsgehandicapt' af te gaven?
- verwachten wat dit betreft op ons een grote druk
- wel enige druk
- nauwelijks druk
- zal anders liggen
- geen antwoord

en bii WERKNEMERS DIE NOG NIET ZAN UTGEVALLEN maar
waaruoor wel inspanningen nodig zullen ziin:
gaat uw dienst dan het predikaat 'arbeídsgehandicapt' afgeven?
-ja
- nee
- geen antwoord

4
26
37

5
2

5
35
50

7
3

71
26

3
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druk op hen zal worden uitgeoefend. Naar type dienst vallen hierbij geen opval-

lende verschillen te bespeuren.

Vervolgens is gevraagd wat de diensten denken te gaan doen bij werknemers met

een aandoening of beperking die nog niet zijn uitgevallen maar waarvoor wel extra

inspanningen nodig zullen zijn om te voorkomen dat zij zullen gaan uiwallen. Het

oordeel 'arbeidsgehandicapt' afgeven om daarmee mogelijkheden te bieden op een

Rea-budget (bijvoorbeeld op grond van artikel 15 Rea 'voor voorzieningen die

gericht zijn op behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid van be-

trokkene')? Het merendeel van de diensten (71,%) geeft aan dat zij bij deze werk-

nemers dit oordeel zouden afgeven. Een kwart van de diensten stelt daarentegen

dat zij dat bij deze werknemers niet zouden doen. Niet doorgevraagd is in dit ge-

val naar de achterliggende reden. V/illen de diensten hieraan bijvoorbeeld niet

meewerken omdat zij betrokkenen niet willen belasten met dit stempel, of is het bij

de dienst (nog) niet bekend dat ook voor deze groep werknemers via het predikaat

'arbeidsgehandicapt' een beroep op Rea kan worden gedaan? ln het slothoofdstuk

zal hierop nog worden teruggekomen, omdat dit een van de aandachtspunten zou

kunnen zijn bij de volgende peiling. Naar type dienst vallen hierbij overigens geen

opvallende verschillen te bespeuren.

Bovenstaand is al aangestipt dat het niet ondenkbaar is dat er bij de werknemers

zelf, weerstanden bestaan tegen de kwalificatie 'arbeidsgehandicapt'. Bijvoorbeeld

omdat men verwacht met dit stempel eventuele verdere loopbaankansen te verspe-

len. Aan de diensten is gevraagd of zij verwachten dat werknemers bezwaar zullen

gaan maken tegen de beoordeling 'arbeidsgehandicapt' en zo ja, hoe vaak zij ver-

wachten dat dit zal voorkomen. Tabel 2.4 geeft. weer wat de inschattingen hierover

zijn bij de diensten. Omdat bij deze vraag twee diensten aangaven dat hun ant-

woord niet als geldend voor de gehele dienst mocht worden beschouwd, is onder-

staand beeld gebaseerd op de gegevensvanT2 arbodiensten.

Tabel 2.4 De verwachtingen bij de diensten over de reactie van de werknemers ten aanzien van de
beoordeling'arbeidsgehandicapt'
(De gegevens van 72 diensten)

van degenen díe wij als arbeidsgehandicapt beoordelen, zal:
- meer dan helft hiertegen bezwaar zal maken
- ongeveer de helft
- tussen de helft à een kwart
- minder dan een kwart
- slechts enkelen zullen hiertegen bewaar maken
- het zal anders liggen
- geen antwoord

15
3
4
6

33
2
9

21
4
6
I

46
3

12
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Bijna de helft (46Vo) van de diensten verwacht dat het slechts in enkele gevallen

zal voorkomen dat een werknemer bezwaar zal gaan maken tegen de beoordeling

arbeidsgehandicapt. De overige diensten verwachten daarentegen dat zij hiermee

vaker geconfronteerd zullen worden. Circa 1 op de 10 diensten verwacht in meer

dan een kwart van de gevallen, en circa I op de 5 verwacht dat het zelfs bij meer

dan de helft van de gevallen zal ziin. Naar rype dienst valt het hierbij op dat het

voornamelijk externe diensten zijn die deze aantallen van 'minstens een kwart van

de werknemers zal er bezwaar tegen maken' verwachten.

Zoals al eerder is aangestipt lijkt dit een punt van aandacht voor de volgende pei-

ling te moeten worden, omdat dan kan worden nagegaan of deze verwachtingen in

de praktijk inderdaad zijn uitgekomen en waarop de bezwaren van de werknemers

tegen deze beoordeling vooral blijken neer te komen'

Hoewel ten tijde van deze tweede peiling de wet Rea pas een paar maanden daar-

voor inwerking was getreden (en het feitelijk nog te vroeg was om de diensten al

een helder beeld te kunnen laten schetsen van hun ervaringen), is nog wel ge-

vraagd of er al eerste ervaringen met deze wet gemeld konden worden' In para-

graaf 2.5 zal worden weergegeven welke resultaten deze vragen hebben opgele-

verd. In de volgende paragraaf zal eerst nog een beeld worden geschetst hoe de

diensten zich op de invoeringvandeze wet hebben voorbereid.

2.4 De voorbereidingen op Rea

Aan de diensten is gevraagd hoe zij zich intern hebben voorbereid op de invoering

van deze wet, zowel richting het eigen personeel als richting hun werkgevers en

werknemers. Tabel 2.5 geeft weer wat de 74 diensten hierover naar voren bren-

gen.
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genoemd
door *

59 80
35 47
12 16

12 16
I 11

32 43
10 14
15 20
12 16
47 64
l',I 15

voorbereiding richting het eigen personeel:
- schriÍt. documentatie over de 'ins en outs' van de wet verstrekt
- bijeenkomsten georganiseerd
- intern afspraken gemaakt over de te volgen procedure en

criteria bij het geven van een medisch-arbeidskundig oordeel
- gezorgd voor een (extra) scholing op dit terrein
- extra deskundigen voor aangenomen

voorbereiding dchting werkgevers en werknemers:
- schriftelijke documentatie verspreid onder de werkgevers
- voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de werkgevers
- deelgenomen aan voorlichtingsbijeenkomsten voor werkgevers
- in de wachtruimten voorlichtingsmateriaal neergelegd
- de klanten in persoonlijke gesprekken over Rea geïnformeerd
- wij hebben ons er (nog) anders intern op voorbereid

uitsluitend
genoemd

23 31
68
23
34
00

68
00
45
o0

17 23
23

Tabel 2.5 Hoe hebben de diensten zich INTERN voorbereid op Rea?
lDe gegevens van 74 diensten)

* meer antwoorden zijn mogelijk geweest

Het merendeel van de diensten (59 van de74,80%) heeft ter voorbereiding op de

invoering van Rea het eigen personeel schriftelijke documentatie verstrekt over de

'ins en outs' van deze wet. Bij 23 diensten heeft de voorbereiding zich tot deze

activiteit beperkt.

Bijna de helft (35 van de 74,47%) heeft daarnaast, of alleen (6 diensten), bijeen-
komsten voor het eigen personeel georganiseerd over de wet Rea.

Verder blijken 12 diensten (l6Vo) ter voorbereiding op de invoering van Rea intern
afspraken te hebben gemaakt over de te volgen procedure en criteria die aange-

houden zullen worden bij het geven van een medisch-arbeidskundig oordeel over
of iemand wel of niet arbeidsgehandicapt is.

Eveneens 12 diensten (1670) hebben gezorgd dat hun eigen deskundigen een

(extra) scholing op het terrein van reïntegratie kregen.
Voorts blijken 8 diensten ook extra deskundigen te hebben aangenomen. Meestal

betrofdit het aantrekken van een arbeidsdeskundige. Aan de hand van de gegevens

van de eerst peiling (die een jaar geleden is gehouden) kan hierbij nog opgemerkt
worden dat op één dienst na al deze diensten destijds nog geen arbeidsdeskundige

in dienst hadden. Tezamen met de diensten die bij deze eerste peiling aangaven dat

zij wél al over een arbeidsdeskundige beschikten, zou dit erop neerkomen dat van
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de 74 diensten die aan deze tweede peiling meededen inmiddels 19 (26Vo) een

arbeidsdeskundige in dienst hebben 7.

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat twee diensten richting het eigen personeel

geen activiteiten hebben ondernomen en alleen hun werkgever in persoonlijke

gesprekken over Rea hebben geïnformeerd. 'Hun werkgever' want beide zijn vrij
kleine interne diensten en dit verklaart wellicht waarom er voor het eigen perso-

neel geen speciale voorbereidingen op Rea nodig waren.

Door 67 van de 74 diensten (91%) zijn er acties ondernomen naar de werknemers

en werkgevers toe. Naar type dienst is bij de zeven diensten die op dit front in het

geheel geen activiteiten hebben ontplooid, geen opmerkelijke verdeling te bespeu-

ren (het betreffen drie regionale arbodiensten, drie interne diensten en één specia-

listische/sectorale dienst).

Het vaakst genoemd wordt in dit verband dat de dienst in persoonlijke gesprekken

de werkgevers heeft geïnformeerd over de wet Rea. Bij 17 van de 47 diensten die

het in dit geval betreft, heeft men zich alleen tot die activiteit beperkt. De overige

in tabel2.6 genoemde activiteiten zijn meestal in combinatie ondernomen.

Door 11 diensten wordt tot slot aangegeven dat zij zich ook nog op andere wijze

intern op de invoering van Rea hebben voorbereid, waarbij voorbeelden worden

genoemd als 'via de voorlichting vanuit de uvi's', 'we hebben een projectgroep

Re a i n g e st eld',' e e n r eïnt e I ratieb e driif op g ert cht' .

Hoe de diensten zich extern op Rea hebben voorbereid, door bijvoorbeeld met het

oog op de invoering van deze wet contact op te nemen met de uvi's en contact te

gaan zoeken met externe deskundigen zoals bureaus voor outplacement, uitzend-

bureaus e.d., zal in hoofdstuk 3 nader worden belicht.

Eerste ervaringen met Rea

Tot slot van dit hoofdstuk zullen de eerste ervaringen bij de diensten met Rea wor-

den weergegeven. Hierbij zijn de vragen toegespitst op het herplaatsingsbudget

(dus ten behoeve van de reïntegratie van de werknemer naar een andere functie)

en op het plaatsingsbudget. Aan de diensten is gevraagd of zd met het aanvragen

van deze budgeten inmiddels ervaring hadden opgedaan. Van de 74 diensten bleek

- ten tijde van deze tweede peiling, dus eind 1998/begin 1999 -, met het herplaat-

7 Berekenen we dit gegeven voor het gehele (gecorrigeerde) basispanel, dan houdt dit in dat van de

94 deelnemers aan het panel bij 23 diensten (25%) inmiddels een arbeidsdeskundige in dienst is.

Opvallend genoeg bij geen van de specialistische of sectorale diensten in het panel, bij l0 (23%)

van de 44 regionale diensten in het panel, bij 8 (26%) van de 3l interne diensten in het panel en bij
5 (33%) van de l5 landelijke diensten in het panel.

2.5
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singsbudget bU 28 diensten (38Vo) reeds de eerste ervaringen te zijn opgedaan en

met het plaatsingsbudget bleek dit bU 8 diensten (ll%) het geval. Onderstaand

wordt weergegeven wat de eerste indrukken bij hen hierover zijn.

Tabet 2.6 De ervaringen bii de diensten met een budget voor HERPLAATSING
(De gegevens van 28 diensten)

Bij de 28 diensten die reeds te maken hebben gehad met het aanvragen door de

werkgever van een herplaatsingsbudget, zijn de ervaringen met de aanvraagproce-

dure aanzienlijk negatiever dan die met de hoogte van het budget (in de zin van:

was het toereikend respectievelijk kon men er alles mee doen wat men wilde).

Slechts 4 van de 28 plaatsen bij het laatste een kritische kanttekening (maar dit

betreffen voornamelijk opmerkingen over het nog niet beschikbaar zijr. van het

toegezegde budget); over het aanvragen zelf uit daarentegen bijna driekwart van

de betrokken diensten ongenoegens. De kritiek blUld zich hierbij vooral op twee

punten te richten: de aanvraagprocedure duurt (veel) te lang ('het duurt maanden)

en bij de uvi's lijken er nog geen duidelijk instructies aanwezig voor toekenning

van de aanvraag ('voorlopig bestaat de indruk dat er tussen de uvi's en ook binnen

de uvi's nog flinke interpretatieverschillen bestaan).

Hoewel de eerste ervaringen die bij deze tweede peiling naar voren konden wor-

den gebracht met betrekking tot het plaatsingsbudget nog geringer zijrl. (slechts 8

diensten konden hierover reeds iets melden), lijken de ervaringen daarmee wel wat

gunstiger (zie tabel 2.7). Op de hoogte van dit budget uit geen van de betrokken

diensten kritiek en ook het aanvragen van dit budget heeft bij deze diensten aan-

merkelijk minder wrevels opgewekt. Wanneer over de aanvraagprocedure voor het

plaatsingsbudget echter een opmerking werd gemaakt, dan betrof het ook in dit
geval vooral de trage aftrandeling van de aanvraag door de uvi's.

het herplaatsingsbudget: hoe zijn de ervaringen met het aanvragen?
- gunstig
- deels gunstig, deels ongunstig
- ongunstig
- geen antwoord

en hoe zijn de eruaringen met de hoogte van dit budget?
- gunstig
- deels gunstig, deels ongunstig
- ongunstig
- geen antwoord

21
4

68
7

39
7
7

46
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Tabel 2.7 De ervaringen bij de diensten met een budget voor PLAATSING
(De gegevens van 8 diensten)

Deze eerste ervaringen met Rea-budgetten geven aan dat de knelpunten uit het

verleden met reïntegratie-instrumenten ook in de beginfase van Rea nog niet echt

blijken te zijn opgelost. Weliswaar lijkt het instrumentarium aanmerkelijk te zijn
verbeterd (op de budgetten zelf wordt feitelijk geen kritiek geuit), maar van een

vereenvoudigde regelgeving waardoor men als werkgever sneller over deze in-

strumenten kan beschikken, lijkt op dit moment nog niet echt sprake.

het plaatsingsbudget: hoe ziin de eruaringen met het aanvragen?
- gunstig
- deels gunstig, deels ongunstig
- ongunstig
- geen antwoord

en hoe zíjn de eruaringen met de hoogte van dit budget?
- gunstig
- deels gunstig, deels ongunstig
- ongunstig
- geen antwoord
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3. Verwachtingen van de F'ARBo-regeling en eerste
ervaringen

3.1 Inleiding

Naast de wet Rea kan ook de zogenoemde FARBO-regeling worden gezien als een

'instrument' waarmee de overheid de kansen van arbeidsgehandicapten op werk
respectievelUk op behoud van werk tracht te vergroten. In dit hoofdstuk zal eerst

een korte toelichting worden gegeven op deze regeling. Daarna zal worden weer-

gegeven wat de verwachtingen bij de diensten zijn over de bijdrage van deze rege-

ling aan het bevorderen van de reïntegratie, alsmede wat hun eerste ervaringen

waren met deze regeling ten tijde van de tweede peiling.

3.2 De FARBO-regeling nader toegelicht

Het begrip FARBO-regeling staat voor 'Regeling willekeurige afschrijving arbo-

investeringen' . Deze regeling is door de ministeries van Sociale Zaken en Werkge-

legenheid (SZW) en van Financiën in het leven geroepen om ondernemers te sti-

muleren te investeren in arbo-vriendelijke bedrijfsmiddelen 8. De achterliggende

gedachte is hierbij dat thans wellicht slechte arbeidsomstandigheden blijven be-

staan omdat vanwege financiële barrières de ondernemer afziet van het aanbrengen

van de noodzakelijke verbeteringen. Door het voor ondernemers aantrekkelijk te
maken te investeren in bepaalde bedrdfsmiddelen mag worden verwacht dat

slechte arbeidsomstandigheden zullen verbeteren.

De regeling houdt in dat ondernemers vanaf 1 januari 1998 hun investeringen in

bepaalde apparaten of voorzieningen die de arbeidsomstandigheden voor werkne-

mers verbeteren, willekeurig mogen afschrijven: dat wil zeggen, op het moment

dat de werkgever zèlf kiest. (Anders dan bij de 'gewone' bedrijfsinvesteringen die

slechts geleidelijk kunnen worden afgeschreven en pas als ze in gebruik zijn ge-

nomen, mogen 'FARBO-investeringen' dus al worden afgeschreven vanaf het

moment dat het bedrijfsmiddel is gekocht en tevens in hun geheel.) Hiermee kan

de werkgever een financieel voordeel behalen (een rente- en liquiditeitsvoordeel).

De bedrijfsmiddelen waarvoor de FARBO-regeling geldt staan op de zogenoemde

Arbolijst en betreffen bijvoorbeeld investeringen die de lawaaidoofheid tegengaan,

fysiek zwaÍe arbeid verminderen of blootstelling aan schadelijke stoffen voorko-

8 Zi" ook de brochure B 238 'Arbo & bedrijven, Regeling willekeurige afschrijving arbo-
investeringen', SZW, Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie, 1999.
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men. Deze lijst verscheen voor het eerst in 1998. Na raadpleging van het bedrijfs-

leven is deze lijst voor het jaar 1999 ingrijpend geactualiseerd. Het is in principe

de bedoeling dat de lijst jaarlijks zal worden aangepast. In bijlage 3 is de Arbolijst
1999 opgenomen.

3.3 Verwachtingen van de FARBO-regeling

Zoals reeds opgemerkt verwacht de overheid van de regeling dat werkgevers zul-

len investeren in goede arbeidsomstandigheden. Aan de diensten is gevraagd of zij

deze verwachting delen: zullen werkgevers deze regeling gebruiken en zal deze

regeling derhalve een bijdrage leveren aan het reïntegreren?

Omdat twee diensten lieten weten dat hun antwoord niet als geldend voor de gehe-

le dienst mocht worden beschouwd, is onderstaand beeld gebaseerd op de gege-

vens van 72 arbodiensten.

Tabel 3.1 De verwachtingen bij de diensten van de FARBO-regeling
(De gegevens van 72 diensten)

Tabel 3.1 laat zien dat hoewel het merendeel van de diensten wel van de FARBO

heeft gehoord nog niet de heft @7%) ook werkelijk bekend is met alle details van

deze regeling.

ís de FABBO-regeling bii de dienst bekend?
- ja, bekend
- van gehoord, maar (nog) onbekend met de details
- nee, niet bekend met deze regeling

verwachtíngen bij de dienst over het gebruik
- er zal vaak een beroep op worden gedaan
- er zal af en toe een beroep op worden gedaan
- er zal nauwelijks een beroep op worden gedaan
- kunnen er geen schatting van geven

welke bedrfiven zullen er gehruik van gaan maken?
- vnl. de grote bedrijven
- vnl. het midden- en klein bedrijf (MKB)
- dat zal niet aÍhangen van de grootte van het bedrijÍ
- kunnen er geen schatting van geven

bijdrage van de FARBO-rcgeling aan de rcihtegratie:
wat zijn de verwachtÍngen bii de dienst?
- het zal hieraan een grote b'tjdrage kunnen leveren
- het zal hieraan een kleine bijdrage kunnen leveren
- het zal hieraan nauwelijks tot geen bijdrage leveren
- geen antwoord
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3.4

Verder verwachten slechts weinig diensten (4%) dat werkgevers vaak van deze

regeling gebruik zullen maken. Over wiè dat voornamelijk zullen zijn, bestaat bij
de diensten een vrij onduideldk beeld. Bii zlVo bestaat de indruk dat voornamelijk

de grote bedrijven er gebruik van zullen maken, lLVo yeÍwacht daarentegen dat dit
juist het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) zal zijn en de overige diensten vermoe-

den dat dit niet van de grootte van het bedrijf zal aftrangen of kunnen er nog geen

goede schatting van geven. Het feit dat over het gebruik van de regeling via de

diensten nog weinig inzicht wordt verkregen, lijkt overigens niet verwonderlijk.
Ook uit andere bronnen blijkt dat over het gebruik van deze regeling op dit mo-
ment nog geen duidelijkneid bestaat aangezien daarvoor de definitieve gegevens

van de Belastingdienst nodig zijng.
De verwachtingen over de bijdrage van de FARBO-regeling op het terrein van
reintegratie blijken bij de diensten niet hooggespannen. Circa de helft (51%) ver-
wacht dat deze regeling hieraan nauwelijks tot geen bijdrage zal leveren et 44%

verwacht hooguit een kleine bijdrage. Deze cijfers geven dus een geheel ander

beeld dan hetgeen de diensten wat dit betreft verwachten van de wet Rea.

Eerste ervaringen met de regeling

Tabel3.2 geeft tot slot van dit hoofdstuk, een indruk van de eerste ervaringen bij
de diensten met de FARBO-regeling. In totaal konden slechts 6 van de 74 diensten
(8%) hierover iets naar voren brengen, hetgeen enigszins opmerkelijk is aangezien

er bij Bureau Farbo in 1998 sprake is geweest van circa 1800 meldingen van in-
vesteringen (tezamen neerkomend op in totaal circa 80 miljoen aan investeringen)

die in aanmerking kwamen voor een beroep op de regeling.
De gegevens van deze 6 diensten zijn uiteraard te gering is om hier al voorlopige
conclusies uit te trekken over de praktische uitwerking van de regeling. Hooguit
geeft het het signaal dat de mogelijkheden van de FARBO-regeling kennelijk meer

bekend zijn bij de werkgevers dan bij de arbodiensten.

9 Zie De Vos en Smitskam, 'Nieuwe instrumenten bij werkhervatting na ziekte. Een inventarisatie
van wettelijke maatregelen en rei'ntegratie-instrumenten ten behoeve van personen met een ar-
beidshandicap 1999', TNO Arbeid, 1999 (Interne publicatie).
Vatten we hieruit kort de procedure samen die bij de FARBO-regeling moet worden gevolgd (pag.
49-51), dan luidt deze als volg: Het formulier voor aanmelding is verkrijgbaar bij de Belasting-
dienst, maar moet na invulling niet naar deze dienst maar nÍur het Bureau Farbo te Breda worden
gestuurd. Dit bureau stuurt vervolgens een kopie hiervan naar de Belastingdienst en de Arbeidsin-
spectie. De Arbeidsinspectie gaat vervolgens na ofhet bedrijfsmiddel dat is aangeschaft op de Ar-
bolijst staat en of de ondernemer verder voldoet aan de voorwaarden om voor de FARBO-regeling
in aanmerking te komen. Op grond van dit onderzoek formuleert de Arbeidsinspectie een advies en
stuurt dit naar de Belastingdienst (en niet naar de ondernemer). Vervolgens gaat de Belastingdienst
na of de ondememer op fiscale gronden al dan niet in aanmerking komt voor toepassing van de re-
geling. Het is dus uiteindelijk de Belastingdienst die definitief beslist of de FARBO-regeling bij de
ondernemer kan worden toegepast.
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Tabel 3.2 De ervaríngen bii de diensten met de FARBO+egeling
(De gegevens van 6 diensten)
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4. Samenwerken met externen

4.1 Inleiding

De samenwerking van arbodiensten met externe deskundigen en instellingen is in
de eerste peiling kort aan de orde gekomen. Daarbij bleek dat 88% van de arbo-

diensten meer of minder regelmatig overleg voerde met de uvi's over reintegra-

tieplannen en dat 59Vo van deze diensten kritiek had op het functioneren van de

uvi's. Verder bleek tijdens de eerste peiling dat 91 % van de arbodiensten afspra-

ken had gemaakt met externe hulpverleners enlof specialistische centra voor nade-

re behandeling of diagnostiek. Dit ondanks het feit dat een groot aantal diensten

ook zelf de betreffende disciplines (onder andere psycholoog en fysiotherapeut) in

dienst had.

Deze bevindingen waren aanleiding om in de tweede peiling nader in te gaan op de

genoemde vormen van samen\ryerking. Wat betreft de samenwerking met de uvi's
is nagegaan of de diensten inschatten dat onder de wet Rea de bestaande samen-

werking zal verbeteren of verslechteren, hoe de samenwerking is vormgegeven

(frequentie, disciplines) en of er nog aanvullende wensen zijn om te komen tot een

optimale gezamenlijke gevalsbehandeling. Verder is gevraagd of er vormen van

samenwerking zijn met andere partners dan de uvi's op het terrein van reïntegra-

tietrajecten.

Wat betreft de samenwerking met externe zorgverleners is nader ingegaan op de

frequentie waarmee dit overleg plaats vindt, de financiering ervan, voor welk doel

deze zorgverleners worden ingeschakeld en waarom niet van de eventueel aanwe-

zig deskundige op de eigen dienst gebruik wordt gemaakt.

In de volgende paragrafen wordt eerst een overzicht gegeven met wie wordt sa-

mengewerkt (paragraaf 4.2). Yervolgens wordt de aard van de samenwerking na-

der toegelicht met de uvi's (paragraaf 4.3) en met de externe zorgverleners

(paragraaf 4.4).

4.2 Overzicht met wie wordt samenge\ryerkt

Van de respondenten geven 48 diensten (66% vm de deelnemers aan de tweede

peiling) aan dat er sprake is van periodiek, gestructureerd overleg met de uvi's en

18 diensten (25Vo) zouden een dergelijke overlegvorm op prijs stellen. Een zestal

diensten vindt een dergelijke overlegvorm niet nodig. (In paragraaf 4.3 zal hierop

nog uitgebreid worden teruggekomen.)

Afgezien van de uvi's kunnen ook andere partijen betrokken worden bij reïntegra-

tietrajecten. In tabel 4.1 wordt aangegeven hoeveel arbodiensten op dit moment
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samenwerken met deze verschillende partijen. Het overzicht is gebaseerd op de

gegevens van73 diensten, aangezien één dienst bij deze vraag aangaf dat het ant-

woord niet als geldend voor de gehele dienst mocht worden beschouwd.

Tabel 4.1 Met wie hebben de diensten contacten over samenwerken?
(De gegevens van 73 diensten).

Na de uvi's vormen (schade- en/of zorg)verzekeraars de voornaamste samenwer-

kingspartner voor de arbodiensten zoals tabel 4.1 laat zien. In totaal heeft 38% van

de arbodiensten al zo'n samenwerkingscontact (80% van de landelijke diensten,

42Vo van de regionale diensten en l4Vo van de interne diensten) en 16% van de

diensten is van plan om hiermee conkct te gaan zoeken.

Een relatief hoog percentage arbodiensten geeft aan (ook) samenwerkingscontacten

te hebben of na te streven met bureaus voor outplacement, juridische hulp en

conflictbemiddeling. In dit geval zijn er geen opvallende verschillen te bespeuren

naar type dienst.

Met arbeidsbureaus, Centra voor Werk en Inkomen (CWI's) en sociale diensten

zijn nog nauwelijks samenwerkingscontacten, en als ze er zljn dan heeft de dienst

die alleen met één van deze drie 10. Meer dan tweederde van de arbodiensten is

ook niet van plan te gaan samenwerken met dergeldke instanties.

l0 T.r, aarwien van de CWI's moet hierbij echter wel de kanttekening worden geplaatst dat nog niet

alle 205 geplande CWI's operationeel zijn. Ten tijde van deze peiling waren er circa 60 C'WI's
operationeel.

arbeidsbureaus

sociale diensten

Centra voor Werk en lnkomen

uitzendbureaus

verzekeraars

bureaus voor outplacement/
headhunters

bureaus voor juridische adviezen

mediator /conf lictbemiddelaar(s)

7 o/o

7%

2o/o

250h

38o/o

26%

26%

26o/o

15o/o

7 o/o

21o/o

'looÀ

160/0

160h

160/0

19o/o

73%

77o/o

700h

570h

400h

52o/o

49o/o

49%

5o/o

90h

7%

8o/o

6%

6%

8%

Sotb
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Tevens kan nog worden opgemerkt dat in totaal 16 diensten (22%) met geen van

de in tabel4.l genoemde instanties samenwerkingscontacten heeft en ook niet van

plan is die te gaan zoeken. Hierbij valt het op dat dit voornamelijk interne diensten

betreffen.

De meeste bestaande samenwerkingscontacten dateren al van vóór de wet Rea.

Alleen bij de uitzendbureaus blijkt dat er relatief veel contacten tot stand te zijn
gekomen nó juli 1998, het moment waarop Rea werd ingevoerd. Mogelijk is het

samenwerken met uitzendbureaus een vrij recente trend die mede door de invoe-

ring van de wet Rea is bespoedigd.

Wat betreft het zo nodig inschakelen van externe zorgverleners blijken arbodien-

í sten, ten tijde van de tweede peiling, afspraken te hebben gemaakt met psycholo-

I gen en/of psychiaters (80%), ffsiotherapeuten (70%), maatschappelijk werkers
I

| (45%), ziekenhuizen of specialistenpoli's (39%), rugadviescentÍa («%) en met
I huisartsen (IlVo) ll. Slechts 3 van de 74 arbodiensten geven aan met geen enkele

van bovengenoemde externe zorgverleners dergelijke afspraken te hebben ge-

maakÍ.

De meeste arbodiensten hebben afspraken met twee (14 diensten), drie (19 dien-

sten), vier (20 diensten), of vijf (8 diensten) van deze zorgverleners (en 3 diensten

met alle zes).

In paragraaf 4.4 zal nog uitgebreid worden teruggekomen op de aard van deze

samenwerkingsafspraken en de ervaringen daarmee. Onderstaand worden eerst de

ervaringen met het samenwerken met de uvi's weergegeven.

4.3 Ervaringen met de samenwerking met de uvi's

Voordat de wet Rea werd ingevoerd hadden 31 deelnemers aan deze trueede pei-

ling (42Vo) een redelijke samenwerkingsrelatie met de uvi's, 26 diensten (3570)

hadden een goede relatie met soÍnmige uvi's, maar ook een minder goede met

andere uvi's en 10 diensten (l4Vo) hadden over het geheel genomen een slechte

relatie. De overige diensten hadden een meer complexe samenwerkingsrelatie

('sterk afhankelijk van de medewerkers bij de uvi').
De arbodiensten verwachten dat de samenwerking onder Rea niet wezenlijk zal

veranderen: 60 diensten (81%) verwachten geen verandering, 10 diensten (13%)

een verbetering en 2 diensten (3Vo) een verslechtering. (Met name de diensten die

I I nii a. eerste peiling, eind 1997/begin 1998, lagen deze percentages als volgt:
samenwerkingsafspraken met psychologen er/of psychiaters had toen 7l% van de diensten, met

ffsiotherapeuten (56%), met maatschappelijk werkers (48%), met ziekenhuizen of specialisten-
poli's (31%), en met rugadviescentra had toen 49% van de diensten dergelijke afspraken.
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vóór Rea met sommige uvi's een goede maar met sommige een minder goede sa-

menwerkingsrelatie hadden, verwachten op dit front een verbetering.)

Om inzicht te krijgen in wat de diensten richting de uvi's hebben ondernomen met

het oog op de invoering van Rea, is hen gevraagd of zij hiervoor bijvoorbeeld nog

nader contact hebben gezocht/overleg hebben gehad met de uvi's waarmee zij te
maken hebben. Tabel 4 .2 laat zien wat de diensten hierover melden .

Tabel 4.2 ln hoeverre hebben de diensten zich richting uvi's voorhereid op Rea?
(De gegevens van 74 diensten)

Circa driekwart van de arbodiensten (73 %) bliikt voorafgaand aan de invoering

van de wet Rea contact te hebben gezocht of nader overleg te hebben gehad met

op zijn minst een deel van de uvi's waarmee zij via hun klanten in de praktijk te

maken hebben. Naar type dienst zijn hierbij geen opvallende verschillen te bespeu-

ren. In ruim de helft van deze gevallen vonden die contacten alleen in de regio's

plaats (dus tussen een vestiging van de dienst en een vestiging van een uvi). Bij de

overige diensten is hierbij meestal sprake geweest van zowel contacten op centraal

niveau alsmede in de regio's.

Van de 74 diensten blijken er 8 nog geen contact met de uvi over Rea te hebben

gehad, maar dit nog wel van plan te zijn; 10 andere diensten geven daarentegen

dat zij hierover met de uvi nog geen contact hebben gehad en dit (voorlopig) ook

niet van plan te zijn. Kijken we naar laatstgenoemde diensten (in de meeste geval-

len regionale externe diensten en een drietal interne diensten), dan kan worden

opgemerkt dat dit zeker geen diensten zijn die bijvoorbeeld uit onvrede met de uvi
geen contact zouden willen hebben. Eerder het tegendeel: uit de antwoorden op de

vraag naar hoe hun samenwerking met de uvi was vóórdat Rea werd ingevoerd

blijkt dat het merendeel van deze diensten hun samenwerking met de uvi's al als

goed beoordeelt en dat de overige stellen dat die samenwerking met een aantal

uvi's goed is en met een aantal uvi's minder goed.

heeft de díenst, met het oog op Rea. nog nader contact gehad met
de uvi's?
- ja, met alle uvi's waarmee zij te maken hebben
- ja. maar niet met alle uvi's waarmee zij te maken hebben
- nee, maar men is dat nog wel van plan
- nee, en men is dat ook niet van plan
- geen antwoord

24
30

8
10

2

32
41
11
13

3
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In paragraaf 4.2 is al aangestipt dat 48 diensten een periodiek gestructureerd

overleg voeren met één of meer uvi's. Hieronder bevinden zich alle vier specialis-

tische/sectorale diensten en vrijwel alle interne diensten die aan het panel deelne-

men.

BU 18 diensten wordt aangegeven dat zij een dergelijke overlegvorm nog niet heb-

ben maar dit wel op prijs zouden stellen. Bij 6 andere diensten wordt daarentegen

aangegeven dat men dit ook niet nodig vindt. In beide gevallen is niet doorge-

vraagd waarom dit overleg nog niet van de grond is gekomen respectievelijk

waarom men dit bij de dienst niet nodig vindt. Nadere inspectie naar het type

dienst, de bedrijven en de sectoren waarvoor men vooral werkzaam is laat zien dat

het in ieder geval niet met deze achtergrondkenmerken verband lijkt te houden.

Evenmin blijkt een eventueel nog niet goede relatie met de uvi's hieraan debet. De

reden waarom deze diensten (nog) geen periodiek, gestructureerd overleg met een

uvi hebben zal derhalve op een ander vlak moeten worden gezocht.

Bij deze peiling ging de interesse vooral uit naar degenen die wel al over een der-

gelijke overlegvorm beschikken teneinde via vervolgvragen meer inzicht te kunnen

krijgen in wat wij ons hierbij moeten voorstellen en wat de ervaringen hiermee

zijn. Aan de hand van de antwoorden van de 48 betrokken diensten op deze vra-

gen, kan hierover het volgende beeld worden geschetst.

De frequentie waarmee dit overleg plaatsvindt, varieert als volgt:
r I keer per maand (6 diensten);
o 1 keer per 2 maanden (23 diensten);
o 1 keer per 3 maanden (7 diensten).

De andere diensten geven aan dat er verschillende frequentiepatronen zijn aftran-

kelijk van de grootte van de bedrijven en de noodzaak tot overleg.

De uvi's waarmee dit overleg wordt gevoerd zijn: het GAK (door 26 diensten

genoemd), USZO (door 20 genoemd), CADANS (door 10 genoemd) en het GUO

(door 1 dienst genoemd). Het SFB is in dit geval door geen van de diensten naar

voren gebracht. De meeste van de betrokken diensten hebben alleen met één uvi
een dergelijk overleg; 8 diensten hebben dit met twee uvi's, 2 diensten met drie

uvi's en I dienst met vier uvi's.

De disciplines die deelnemen aan het overleg tussen arbodienst en uvi zijn:
. van de zijde van de arbodiensten: 32 keer wordt genoemd: een of meer be-

drijfsartsen, 6 keer een bedrijfsarts en een P&O vertegenwoordiger, 3 keer een

bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige, en 4 keer worden varianten genoemd

van een bedrijfsarts met een andere discipline (zoals bijvoorbeeld: de bedrijfs-

verpleegkundige, maatschappelijk werker, verzuimassistent, personeelscounsel-

ler);
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. yan de zijde van de uvi's: 28 keer wordt genoemd: een verzekeringsarts en een

arbeidsdeskundige, 9 keer alleen een verzekeringsarts, 5 keer alleen een ar-

beidsdeskundige en 3 keer worden andere disciplines genoemd of een combina-

tie (bij voorbeeld : bedrij fsarts,' reihtegratieteam' ).

Uit deze personeelsbezetting blijkt dat het overleg vooral wordt ingewld door

artsen. Bij enkele arbodiensten komen ook P&O functionarissen of arbeidsdes-

kundigen mee naar het overleg, terwijl bij de uvi's in de meerderheid van de ge-

vallen ook een arbeidsdeskundige aanwezig is.

Het oordeel van de arbodiensten over dit overleg luidt tot slot als volgt:

Ongeveer de helft die periodiek en structureel overleg hebben, beoordeelt dit

overleg als optimaal. De andere helft (23 van de 48 betrokken diensten) vindt

echter dat voor een optimale gezamenlijke gevalsbehandeling nog aanvullende

wensen gerealiseerd moeten worden'

Bij degenen die het overleg als optimaal beschouwen blijkt het vrijwel altijd te

gaan om een gestructureerd overleg met het GAK en/of het USZO, dat minstens

één keer per 2 maanden plaatsvindt en waaraan van de zijde van de uvi door mi
nimaal de verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige wordt deelgenomen.

De overlegvorÍnen waarmee de andere diensten te maken hebben zien er in grote

lijnen echter niet echt opvallend anders uit, maar missen soms één of meer van

deze punten. De kritiek richt zich dan met name op zo'n onderdeel (bijvoorbeeld:

er is geen arbeidsdeskundige bij aanwezig en men pleit derhalve voor de inbreng

van een arbeidsdeskundige, of: de overlegfrequentie is wisselend en men pleit

daarom voor een meer structureel overleg, e.d.).

De wensen van de diensten die hun huidige periodieke overleg met de uvi('s) over

de reïntegratiedossiers nog niet als optimaal beschouwen, kunnen als volgt worden

samengevatl
. een andere personeelsbezetting/overlegstructuur (door 7 diensten aangestipt);

(bijvoorbeeld; 'een arbeidsdeskundige opnemen in het overleg', 'het "ottde"

vooroverleg BANG weer inyoeren', 'op afroep de werkgever en arbeidsdes-

kundige erbij', 'een breder overleg, ook voor kleine werkgevers', 'een kleiner

aantal GAK-knntoren', 'het "model ABP" invoeren', 'gezQ.menliik vooroverleg

bij grote bedriiven met alle uvi's'.)
. consequent structureel overleg met alle uvi's (door 6 diensten genoemd);

. een betere (onderlinge) samenwerking (door 5 diensten naar voren gebracht);

o beter functioneren in het algemeen (door 5 diensten aangestipt):

(bijvoorbeeld: 'beter inspelen op de praktische situatie', 'snellere "routing"

binnen het GAK', 'geen "2-panijen potitiek" achter het geZamenliik belang na-

streven', 'de rol van alle betrolckenen verduideliiken'.) .

Bovengenoemde wensen duiden er op dat het hebben van een periodiek en structu-

reel overleg met een uvi kennelijk nog geen garantie is dat het de dienst ook

daadwerkelijk helpt bij de reintegratie van een werknemer. Een punt dat bij deze
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4.4

peiling niet meer aan de orde is gesteld, maar waarop in de volgende peiling wel-

licht nog eens nader zal moeten worden ingegaan.

Ervaringen met het samen\ilerken met externen

Met betrekking tot het samenwerken met externe zorgverleners is met name verder

ingegaan op de samenwerkingsafspraken die er blijken te bestaan met externe psy-

chologen en/of psychiaters, met fysiotherapeuten, met maatschappelijk werkers,

met ziekenhuizen of specialistenpoli's, met rugadviescentra en met huisartsen.

Wanneer bleek dat een dienst met een of meer van deze zorgverleners bepaalde

afspraken had om hen zo nodig te kunnen inschakelen voor de reïntegratie van een

werknemer, dan is steeds gevraagd of deze afspraken op papier stonden, van wan-

neer zij dateerden, wanneer en hoe vaak er gebruik van wordt gemaakt en door

wie een en ander gefinancierd wordt.
In onderstaande tabel 4.3 wordt een overzicht gegeven welk beeld hieruit naar

voren komt 12. In de paragrafen4.4.1 tot en met4.4.6 zullen de ervaringen met

deze samenwerkingspartners nog verder worden toegelicht.

Om een indicatie te krijgen hoe vaak de diensten een beroep doen op de zorgverleners met wie zij
samenwerkingsafspraken hebben, is de waag gesteld hoe vaak er door de bedrijfsarts gemiddeld
genomen per maand een beroep op wordt gedaan. Wanneer bekend zon zijn over hoeveel bedrijfs-
artsen de diensten op dit moment beschikken, zolu aar. de hand van dit gegeven kunnen worden be-
rekend op hoeveel keer dit per dienst per maand neerkomt (en derhalve een indicatie kunnen wor-
den verl«egen hoe vaak deze diensten via hun bedrijfsarts(en) externe zorgverlaners inschakelen
voor de reintegratie van een werknemer). In hoofdstuk l, noot 3, is echter al aangegeven dat be-
paalde achtergrondgegevens van de deelnemers aan het panel (waaronder het gegeven over het
aantal bedrijfsaÍsen dat bij de dienst werkzaam is) weliswaar bekend zijn maar wellicht niet meer
geheel 'up to date'. Om deze reden is al aangestipt dat bij de volgende meting bij het panel weer
een blok waget zal worden opgenomen over achtergrondkenmerken van de diensten om deze ge-
gevens te kunnen actualiseren. Het houdt in dat in deze rapportage een omrekening naar 'totalen'
nog niet kan plaatsvinden.

t2
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Tabel 4.3 Overzicht van de samenwerkingsafspraken met externe zorgverleners
(De gegevens van 74 diensten)

4 = psychologen en/of psychiaters (59 van de 74 diensten (8O%) heeft hiermee samenwerkingsafspraken)

B = fysiotherapeuten (52 van de 74 diensten (7O/o) heeft hiermee samenwerkingsaÍspraken)

C = maatschappetijk werkers (33 van de 74 diensten (45%ó) heeft hiermee samenwerkingsafspraken)

D = ziekenhuizen en/of specialistenpoli's (29 van de 74 diensten B9%o) heefÍ hiermee samenwerkingsafspraken)

E = rugadviescentra H7 van de 74 diensten (64%o) heeft hiermee samenwerkingsafspraken)

F = huisartsen ( I van de 74 diensten (11%o) heeft hiermee samenwerkingsafspraken)

de dienst heaft die met:
- huisartsen
- rugadviescentra
- ziekenhuizen/specialistenpoli's
- maatschappelijk werkers
- fysiotherapeuten
- psychologen/psychiaters

8
47
29
33
52
59
J

J

staan die alspraken op papier?
-ja
- nee
- geen antwoord

wanneer ziin die aíspraken gemaakt?
- al vóór 1 996 gemaakt
- in 1996
- nó 1996
- geen antwoord

wanneer wordt il voor een werk-
nemer gebruik van gemaakt?
(meer antwoorden zijn mogelíik)
- vnl. voor nadere diagnostiek
- vnl. voor de verdere begeleiding
- voor beide mogelijkheden
- voor (nog) anders
- geen antwoord

naar wie gaat dan de rekening?
(meer antwoorden zijn mogeliikl
- de werkgever
- de zorgverzekeraar
- de uvi
- anders
- geen antwooÍd

hoe vaak wordt er door een BA,
gemiddeld genomen, een beroeP
op gedaan?
- minder dan 1 keer p/m
-1-2keerp/m
-3-4keerp/m
- 5 keer of meer p/m
- geen idee/geen schatting te geven

53
47

0

81 67 66
19 33 34
000

62
32

6

34
ó

51
6

75
25

o

52
10
36

2

46
15
37

2

52
6

39
3

59
14
27

0

63
12
25

o

5
24
68

5
2

o
25
71

8
o

77
37
10
4
4

3
42
45

o

3

38
10
52

0
0

234
230
70 63
oo
40

81
25

5
5

2

97 69
648
o0
60
00

70
11

60
13
4

25
88

o
o
o

7
41
17

5
30

10
29

b
Í5
40

6
42
15
I

27

7
45
14

3
31

17
47

o
6

30

o
12
12
25
50
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4.4.1 Met psychologen of psychiaters

Van de 74 arbodiensten hebben er 59 (80Vo) afspraken gemaakt met externe psy-

chologen of psychiaters om hen zo nodig te kunnen inschakelen bij de reïntegratie

van werknemers. Naar type dienst (landelijk, regionaal of interne dienst) zijn

hierbij geen opvallende verschillen te bespeuren.

Van deze 59 diensten hebben er 24 ook zelf een psycholoog in dienst, waarop aan

het eind van deze paragraaf nog zal worden teruggekomen.

Navraag leert dat 31 van deze 59 arbodiensten (53Vo) deze onderlinge afspraken

schriftelijk hebben vastgelegd. Bij de meeste diensten (62%) zijn deze afspraken

met externe psychologen/psychiater in of vóór 1996 gemaakt.

De arbodiensten is tevens gevraagd aan te geven wanneer gebruik wordt gemaakt

van deze externe psychologen/psychiaters:

. voornamelijk voor nadere diagnostiek zeggen 3 van de 59 diensten (5%);

. voor verdere begeleiding van een werknemer zeggen 14 diensten (24Vo);

. voor beide vorige mogelijkheden zeggen 40 diensten (68Vo);

r (ook) voor andere doeleinden zeggela 3 diensten

(bijvoorbeeld: 'voor het geven van instructies op de we*plek', 'wanneer er be'

hoefte is aan een bepaalde "expertise" ).

De financiering van deze externe dienstverlening verloopt meestal via de werkge-

ver (48 keer genoemd), via de zorgveruekeraar (15 keer genoemd), via de uvi
(3 keer genoemd), en/of 'anders' (3 keer genoemd) waarbij onder andere wordt

vermeld 'de schadeverzekeraar', 'dat is afhankelijk van de situatie en de mogeliik-

heden'.

Van de 59 diensten kunnen er 41 een indicatie geven hoe vaak zij gemiddeld ge-

nomen, per bedrijfsarts/per maand, een beroep doen op deze externe zorgverle-

ning:
o minder dan 1 keer per maand (door 4 diensten genoemd);

o 1 à 2 keer per maand (door 24 diensten genoemd);

o 3 à 4 keer per maand (door 10 diensten genoemd);

o méér dan 4 keer per maand (door 3 diensten genoemd).

Naast de bedrijfsarts doen bij 41 van deze 59 diensten ook andere deskundigen van

de dienst wel eens een beroep op deze externe dienstverleners. Bij vier arbodien-

sten komt dit 'vaak' voor, en bij 23 diensten 'soms'.

Het feit dat externe dienswerleners worden ingeschakeld betekent niet dat op de

dienst de betreffende discipline niet aanwezig zou zijn. [n totaal hebben 32 @3%)
van de 74 arbodiensten die aan deze tweede peiling hebben meegedaan zelf één of
meer psychologen in dienst. (In dit verband valt het op dat dit voornamelijk exter-
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ne diensten betreffen; relatief weinig interne diensten blijken zelf een psycholoog

in dienst te hebben.)

De voornaamste redenen om eventueel toch een externe psycholoog of psychiater

in te schakelen voor de reïntegratie van een werknemer, blijken te zijn:
o omdat onze eigen psycholoog zich met andere kken bezighoudt/geen taak op

dit terrein heeft (9 keer genoemd);

r er is dan sprake van een intern capaciteitsprobleem (11 keer genoemd);

o er is dan een specifieke expertise gewenst (11 keer genoemd);

r er is dan voorkeur bij de werkgever of werknemer voor iemand buiten de

dienst (6 keer genoemd);

. om de 'reintegratiemogelijkheden' vast te stellen (2 keer genoemd);

. voor een 'second opinion' (1 keer genoemd).

4.4.2 Met fysiotherapeuten

Van de 74 arbodiensten hebben er 52 (70Vo) afspraken gemaakt met externe fysio-

therapeuten om hen zo nodig te kunnen schakelen bij de reïntegratie van werkne-

mers. Naar type dienst (landelijk, regionaal of interne dienst) zijn hierbij geen

opvallende verschillen te bespeuren.

Van deze 52 diensten hebben er 10 ook zelf een ffsiotherapeut in dienst, waarop

aan het eind van deze paragraaf nog zal worden teruggekomen.

Navraag leert dat 42 var, deze 52 arbodiensten (\lVo) deze afspraken schriftelijk

hebben vastgelegd. Bij de meeste diensten (6lVo) zrln deze afspraken met externe

ffsiotherapeuten in of vóór 1996 gemaakt.

De 52 diensten is tevens gevraagd aan te geven wanneer gebruik wordt gemaakt

van deze externe fysiotherapeuten:
. voor verdere begeleiding van een werknemer zeggen 13 diensten (25%);
o zowel voor nadere diagnostiek als voor verdere begeleiding zeggen 37 (71%);

o (ook) voor andere doeleinden zeggen4 diensten

(genoemd zijn bijvoorbeeld: 'trainingen', 'graded activitiy', 'inzetten op groe-

pen medewerkers).

De financiering van deze externe dienswerlening verloopt meestal via de werkge-

ver (40 keer genoemd), via de zorgverzekeraar (19 keer genoemd), via de uvi
(5 keer genoemd), en/of 'anders (2 keer genoemd) waarbij als toelichting wordt
gegeven: 'de schadeverzekeraar', 'het is afhankelijkvan de mogelijkheden'.
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Van de 52 diensten kunnen er 31 een indicatie geven hoe vaak gemiddeld geno-

men, per bedrijfsarts/per maand, een beroep wordt gedaan op deze externe zorg-

verlening:
r minder dan I keer per maand (door 5 diensten genoemd);

r 1 à 2keer per maand (door 15 diensten genoemd);

o 3 à 4 keer per maand (door 3 diensten genoemd);

. méér dan 4 keer per maand (door 8 diensten genoemd).

Naast de bedrijfsarts doen bij 26 van deze 52 diensten ook andere deskundigen van

de dienst wel eens een beroep op deze externe dienswerleners. Bij twee arbodien-

sten komt dit 'vaak' voor en bij 14 diensten 'soms'.

Tot slot kan in dit verband nog het volgende worden opgemerkt:

ln totaal hebben 15 (20%) van de 74 arbodiensten die aan deze tweede peiling

hebben meegedaan zelf één of meer fysiotherapeuten in dienst. (Ook in dit geval

zijn hierbij geen opvallende verschillen te bespeuren naar type dienst.)

De voornaamste redenen om eventueel toch een beroep te doen op externe fysio-

therapeuten voor de reïntegratie van een werknemer, blijken te zijn:
o omdat onze eigen fysiotherapeut zich met andere taken bezighoudt/geen taak op

dit terrein heeft (7 keer genoemd)

. er is dan sprake van een intern capaciteitsprobleem (5 keer genoemd)

o er is dan voorkeur bij de werkgever of werknemer voor iemand buiten de

dienst (3 keer genoemd)

o dat hangt dan samen met de locatie (1 keer genoemd);

. bU de werkgever is er dan al een bedrijfsfysiotherapeut aanwezig (1 keer ge-

noemd).

4.4.3 Met maatschappelijk werkers

Van de 74 arbodiensten hebben er 33 (45%) afspraken gemaakÍ met externe maat-

schappelijk werkers om hen zo nodig in te kunnen schakelen bij de reintegratie

van werknemers. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat dit nauwelijks interne

diensten betreffen.

Van deze 33 diensten hebben er 16 ook zelf maatschappelijk werkers in dienst,

waarop aan het eind van deze paragtaaf nog zal worden teruggekomen.

Navraag leert dat 22 van deze 33 arbodiensten (67%) deze afspraken schriftelijk

hebben vastgelegd. Bij de meeste diensten (58%) zijn de afspraken in of vóór 1996

gemaakt.

De arbodiensten is tevens gevraagd aan te geven wanneer gebruik wordt gemaakt

van deze externe maatschappelijk werkers:
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. voornamelijk om advies in te winnen zegt I van deze 33 diensten (3 %);

. voornamelijk om hen te kunnen inschakelen voor de verdere begeleiding van de

werknemer zeggeu. 14 diensten $2%);
. voor beide vorige mogelijkheden zeggen 15 diensten (45Vo);

o (ook) voor nog andere doeleinden zeggen 3 diensten

(bijvoorbeeld:' vo or training en',' om piekdruld e opvang en ).

De financiering van deze externe dienstverlening verloopt meestal via de werkge-

ver (door 32 van de 33 diensten genoemd), via de zorgverzekeraar (2 keer ge-

noemd), via de schadeverzekeraar (l keer genoemd) enlof 'dat is aJhankelijk van

de mogelijkheden' (l keer genoemd).

Van de 33 diensten kunnen er 24 een indicatie geven hoe vaak gemiddeld geno-

men, per bedrijfsarts/per maand, een beroep wordt gedaan op deze externe maat-

schappelijk werker(s):
o minder dan I keer per maand (door 2 diensten genoemd);

o 1 à Zkeer per maand (door 14 diensten genoemd);

o 3 à 4 keer per maand (door 5 diensten genoemd);

o méér dan 4 keer per maand (door 3 diensten genoemd).

Naast de bedrijfsarts doen bij 19 van deze 33 diensten ook andere deskundigen van

de dienst wel eens een beroep op deze externe maatschappelijk werker(s). Op twee

arbodiensten komt dit 'vaak' voor en bii 12 diensten 'soms'.

Tot slot kan in dit verband nog het volgende worden opgemerkt:

In totaal hebben 44 (59%) van de 74 arbodiensten die aan deze tweede peiling

hebben meegedaan zelf één of meer maatschappelijk werkers in dienst. In dit geval

zijn er geen opvallende verschillen te bespeuren naar type dienst.

De voornaamste redenen om eventueel toch een beroep te doen op externe maat-

schappelijk werkers, zijn:
o omdat onze eigen maatschappelijk werker zich met andere taken bezig-

houdt/geen taak op dit terrein heeft (4 keer genoemd);

r er is dan sprake van een intern capaciteitsprobleem (19 keer genoemd);

o er is dan voorkeur bij de werkgever of werknemer voor iemand buiten de

dienst (9 keer genoemd);

. wanneer de werknemer reeds via de huisarts contact heeft met maatschappelijk

werk (1 keer genoemd);

o dan houdt dat verband met de kosten kunnen laten vergoeden door de ziekte-

kostenverzekeraar (1 keer genoemd);

. vanwege een specifieke expertise (1 keer genoemd);

. wanneer het bedrijf zelf over een maatschappelijk werker beschikt (1 keer ge-

noemd)
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4.4.4 Met ziekenhuizen of specialistenpoli's

Van de 74 arbodiensten hebben er 29 (39%) afspraken gemaakt met ziekenhuizen

of specialistenpoli's om deze zo nodig te kunnen inschakelen bij de reïntegratie

van werknemers. Opvallende verschillen naar type dienst zijn hierbij niet te be-

speuren.

Navraag leert dat 19 van deze 29 arbodiensten (66%) deze afspraken schriftelijk

hebben vastgelegd. Bij de meeste diensten (73Vo) zljn deze afspraken in of vóór

1996 gemaakt.

De 29 arbodiensten is ook gevraagd aan te geven wanneer gebruik wordt gemaakt

van deze contacten met ziekenhuizen of specialistenpoli's:
. voornamelijk voor nadere diagnostiek zeggen 11 diensten (38%);
. voornamelijk om hen te kunnen inschakelen voor de verdere begeleiding van de

werknemer zeggen 3 diensten (llVo);
o voor beide vorige mogelijkheden zeggen 15 diensten (52Vo).

De financiering van deze externe dienstverlening verloopt meeskl via de werkge-

ver (20 keer genoemd) en/ofvia de zorgverzekeraar (14 keer genoemd).

Van de 29 diensten kunnen er 20 een indicatie geven hoe vaak gemiddeld geno-

men, per bedrijfsarts/per maand, een beroep wordt gedaan op deze ziekenhuizen

of specialistenpoli's:
o minder dan 1 keer per maand (door 2 diensten genoemd);

o 1 à 2keer per maand (door 13 diensten genoemd);

. 3 à 4 keer per maand (door 4 diensten genoemd);

o méér dan 4 keer per maand (door 1 dienst genoemd).

Naast de bedrijfsarts blUkt het zelden tot nooit voor te komen dat ook andere des-

kundigen van de dienst wel eens een beroep op deze conkcten doen. Slechts bij
trvee arbodiensten komt het 'soms' wel eens voor.

4.4.5 Met rugadviescentra

Van de 74 arbodiensten hebben er 47 (64%) afspraken gemaakt met een rugad-

viescentrum om hen zo nodig in te kunnen schakelen bij de reïntegratie van werk-

nemers. Hierbij valt het op dat onder de interne diensten opmerkelijk minder

diensten dergelijke afspraken hebben dan onder de externe diensten het geval is.

Navraag leert dat 29 van deze 47 arbodiensten (62%) deze afspraken schriftelijk
hebben vastgelegd. Bij ongeveer de helft (51%) blijken de afspraken nó 1996 te

zijn gemaakt.
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Op de vraag wanneer gebruik wordt gemaakt van dit centrum, komt het volgende

naar voren:
. voornamelijk voor nadere diagnostiek zegt I van deze 47 diensten (2%);

. voornamelijk om hen te kunnen inschakelen voor de verdere begeleiding van de

werknemer zeggen 11 diensten (23Vo);

. voor beide vorige mogelijkheden zeggen 33 diensten (70Vo).

De financiering van deze externe dienstverlening verloopt in dit geval meestal via

de werkgever (33 keer genoemd), via de zorgverzekeraar (5 keer genoemd), via

de uvi (28 keer genoemd), de bedrijfstakorganisatie (2 keer genoemd) en/of via de

schadeverzekeraar (1 keer genoemd).

Van de 47 diensten kunnen er 33 een indicatie geven hoe vaak gemiddeld geno-

men, per bedrijfsarts/per maand, een beroep wordt gedaan op zo'n rugadviescen-

trum:
o minder dan 1 keer per maand (door 8 diensten genoemd);

o I à 2 keer per maand (door 22 diensten genoemd);

o méér dan 4 keer per maand (door 3 diensten genoemd).

Evenals bij de contacten met ziekenhuizen of specialistenpoli's blijkt het voorna-

melijk de bedrijfsarts te zijn via wie de contacten lopen. Slechts bij t'wee arbo-

diensten komt het 'soms' wel eens voor dat ook andere deskundigen van de dienst

voor de begeleiding van een werknemer een rugadviescentrum inschakelen'

4.4,6 Met huisartsen

Van de 74 arbodiensten hebben er 8 (11%) afspraken gemaakÍ met huisartsen om

daarop zo nodig een beroep te kunnen doen voor de reïntegratie van een werkne-

mer. Het betreffen in dit geval vooral regionale externe diensten'

Bij de meeste van deze diensten (5 van de 8) dateren die afspraken al van vóór

1996. Navraag leert dat 6 van deze 8 arbodiensten deze afspraken ook schriftelijk

zijn vastgelegd (blj twee van deze zes gevallen afgeleid van het in 1998 opgestelde

convenant tussen NVAB en LHV).

De arbodiensten is ook gevraagd aan te geven wanneer gebruik wordt gemaakt van

deze contacten met huisartsenl

. voornamelijk voor nadere diagnostiek zeggen 3 van deze 8 diensten;

o zowel voor nadere diagnostiek als ook om hen te kunnen inschakelen voor de

verdere begeleiding van de werknemer zeggen de overige 5 diensten.

De financiering van deze contacten met de huisarts verloopt meestel via de werk-

gever (2 keer genoemd) en/of via de zorgverzekeraar (7 keer genoemd).
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4.5

Van de 8 diensten kunnen er 4 een indicatie geven hoe vaak gemiddeld genomen,

per bedrijfsarts/per maand, een beroep wordt gedaan op deze huisartsen:

o 1 à 2 keer per maand (door 1 dienst genoemd);

o 3 à 4 keer per maand (eveneens door 1 dienst genoemd);

o méér dan 4 keer per maand (door 2 diensten genoemd).

Naast de bedrijfsarts doen ook andere deskundigen van de dienst wel eens een

beroep op deze huisartsen. Bij 2 arbodiensten komt dit 'vaak' voor en bij 1 dienst

'soms'.

Resumé

De arbodiensten werken veel samen met uvi's, met andere instellingen die diensten

verlenen bij reïntegratietrajecten en met externe zorgverleners.

De samenwerking met de uvi's is nog niet optimaal: 66% van de arbodiensten

heeft periodiek gestructureerd overle g en 25% van de diensten heeft dat niet, maar

zou het wel op prijs stellen. Het overleg met een uvi wordt vooral gevoerd door

bedrijfsartsen van de zijde van de arbodiensten (een enkele keer vergezeld door

een P&O functionaris of een arbeidsdeskundige) en door verzekeringsartsen van

de zijde van de uvi's (in bijna 6 op de 10 gevallen vergezeld door een arbeidsdes-

kundige). Van de diensten die een periodiek overleg hebben vindt circa de helft
dat er sprake is van een optimale gezamenlijke gevalsbehandeling. (Het blijkt dan

vrijwel altijd te gaan om een gestructureerd overleg met het GAK en/of het US-

ZO, dat minstens 1 keer per 2 maanden plaatsvindt en waaraan van de zijde van de

uvi door minimaal de verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige wordt
deelgenomen.) Wensen voor verbetering bij de andere diensten betreffen vooral de

algemene wens te komen tot een betere (onderlinge) samenwerking en tot een

meer gestructureerd overleg. Daarnaast worden een aantal specifieke suggesties

gedaan om te komen tot een andere invulling of opzet van het overleg. Een en

ander duidt er op dat het hebben van een periodiek gestructureerd overleg met een

uvi niet per definitie hoeft in te houden dat het de dienst ook altijd helpt bij de

reïntegratie van een werknemer; een punt waarop in de volgende peiling nog nader

zou moeten worden ingegaan.

De samenwerking met de overige dienstverleners op het terrein van de begeleiding

van reihtegratietrajecten lijkt zich vooral toe te spitsen op de (schade- en/of
zorg)verzekeraars en op dienstverleners die vooral gericht zijn op het bevorderen

van de mobiliteit van werknemers (zoals bureaus voor outplacement, juridisch

advies of conflictbemiddeling en uitzendbureaus). Samenwerking met arbeidsbu-

reaus, sociale diensten en Centra voor Werk en Inkomen staat daarentegen niet

hoog op het verlanglijstje van de arbodiensten, getuige het feit dat 707o of meer
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van de diensten niet van plan is te komen tot samenwerkingscontacten in het kader

van reïntegratietrajecten.

Wat betreft de samenwerking met de externe zorgverleners moet vastgesteld wor-

den dat deze een hoge vlucht heeft genomen. Arbodiensten die geen samenwer-

kingsafspraken met externe zorgverleners hebben zijn nog maar zelden te vinden

(3 van de 74 diensten die aan deze tweede peiling meededen). De samenwerkings-

contacten zijn in circa tweederde van de gevallen ook schriftelijk vastgelegd. Met
uitzondering van de samenwerkingsafspraken met rugadviescentra, valt het verder

op dat bij de meeste diensten de afspraken over samenwerken al waren gemaakt

vóór 1996, dus voordat de Wulbz werd ingevoerd.

Met name psychologen/psychiaters, fysiotherapeuten en rugadviescentra zijn be-

langrijke samenwerkingspartners. Circa 4 op de 10 arbodiensten geeft aan ook met

maatschappelijk werkers en ziekenhuizen/specialistenpoli's samen te werken. De

samenwerking met de huisartsen (lI% van de diensten heeft hiermee afspraken

over de samenwerking) steekt daar enigszins bij af, maar hierbij speelt wellicht het

onderscheid mee eerstelijnsgezondheidszorg versus 'inkopen' van tweedelijnsge-

zondheidszorg.

De aard van de diensten die deze externe zorgverleners ligt vooral op het indivi-
duele vlak. Een relatief groot aantal diensten geeft namelijk aan dat de externe

zorgverleners voornamelijk ingeschakeld worden voor nadere diagnostiek en/of de

verdere begeleiding van een werknemer. Het blijkt dat de financiering van deze

externe zorgverlening vooral voor rekening komt van de werkgever, met name in
geval er een beroep wordt gedaan op een maatschappelijk werker (97%), op een

psycholoog of psychiater (81%) of op een fysiotherapet (77%). De zorgverzeke-

raars worden vooral genoemd (48%) wanneer voor de reïntegratie van een werk-

nemer de contacten met een ziekenhuis of specialistenpoli zijn benut, en de uvi's
(60Vo) wanneer een rugadviescentrum is ingeschakeld 13.

13 Tiidrnr deze tweede peiling zijn door het Lisv nog de volgende richtlijnen verstrekt aan de uvi's
inzake de hoogte van de vergoedingen voor rugtrainingen. Vóór de invoering van de wet Rea kon-
den de kosten hiervan op grond van artikel 57 van de AAW worden gesubsidieerd. Met de invoe-
ring van Rea op I juli 1998 kon deze subsidie op grond van de artikelen 15, 18 of22 door de uvi
worden verstrekt. Met ingang van I oktober 1998 is vervolgens besloten dat de vergoeding voor
een rugtraining per werknemer voortaan maximaal / 8.915,-- mocht bedragen. Met ingang van I
maart 1999 is dit echter gewijzigd: zowel voor een rugtraining maar ook voor traumabegeleiding is
besloten tot een verdeelsleutel vwr25o/o voor rekening van de werkgever of werknemer en75%o
voor de publieke sector. Dit houdt in dat de uvi voortaan aan de werkgever (of werknemer) een

subsidie mag/kan verstrekken totT1Yo van het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten van deze
trainingen. Voor de kosten van intake en eventuele andere onderzoekskosten voorafgaande aan de
behandeling wordt daarentegen geen subsidie (meer) vershekt.
(Zie ook bijlage 2 waarin deze richtlijnen van het Lisv zijn opgenomen. In deze richtlijnen wordt
tevens aangestipt dat er in 2000 nog een evaluatieonderzoek zal plaatsvinden naar de werking van
deze regeling, alsmede dat er over de financiering van burnoutrainingen nog een besluit zal vol-
gen.)
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5.1

5. Praktijkervaringen bij de reïntegratietraj ecten

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen enige praktijkervaringen worden belicht bij de diensten

wanneer voor een werknemer activiteiten moeten worden ondernomen om deze

terug te laten keren op het werk. Tevens zal daarbij worden aangegeven wat de

diensten met deze ervaringen doen: worden zij intern nog teruggekoppeld zodat

anderen bd de dienst hiermee hun voordeel kunnen doen en zijn daarover nog

bepaalde afspraken gemaakt?

Onderstaand zal eerst de rol van de schadeverzekeraar van de werkgever worden

belicht in de reïntegratietrajecten: in hoeverre wordt er van die kant invloed uitge-

oefend op de activiteiten die een dienst voor een werknemer wil ondernemen?

Vervolgens zal nader stil worden gestaan bij het daadwerkelijk kunnen realiseren

van een werkaanpassing: is zo'n aanpassing dan blijvend of slechts tijdelijk van

aard en hoe vaak kan bijvoorbeeld nog geregeld worden dat eerst op arbeidsthera-

peutische basis het werk wordt hervat?.

Tot slot zal nog worden ingegaan op twee knelpunten die bij de vorige peiling

weliswaar niet zo vaak bleken voor te komen, maar wel als een belangrijk obstakel

werden beschouwd wanneer men er als dienst mee te maken kreeg. Het betreffen

de situaties dat een werkgever iemand liever 'kwijt dan rijk is' en om die reden

niet wil meewerken aan de reïntegratievoorstellen, of juist het omgekeerde: bij de

werknemer zelf ontbreekt de motivatie om hieraan mee te werken. Weergegeven

zal worden wat de diensten dan concreet doen respectievelijk hoe zij dit probleem

trachten op te lossen.

5.2 De rol van de schadeverzekeraar

De activiteiten die door de arbodienst worden onlplooid voor de reïntegratie van

een werknemer worden uiteraard mede beïnvloed door de houding van de werk-
nemer en werkgever en de mogelijkheden die er bij het bedrijf zijn voor eventuele

aanpassingen op of in het werk. Met de privatisering van de Ziektewet is het ech-

ter niet ondenkbaar dat ook nog van andere zijde hierop invloed wordt uitgeoe-

fend, te weten van de kant van de verzekeraar bij wie de werkgever zich heeft

verzekerd voor de loondervingskosten bij ziekte. Bij de diensten is bij deze tweede

peiling daarom onder meer nagegaan of het hén al eens was overkomen dat er

door de schadeverzekeraar van de werkgever eisen of voorwaarden zijn gesteld

aan de activiteiten die zij voor een werknemer wilden ondernemen (en zo ja, wat

die eisen dan inhielden en hoe zij hiertegen aankijken).



TNO-rapport

1 080001
40

Tabel 5.1 geeft weer wat hierover door de diensten naar voren is gebracht. Omdat

bij deze vragen één arbodienst aangaf dat het antwoord niet als geldend voor de

gehele dienst mocht worden beschouwd, is onderstaand beeld gebaseerd op de

gegevens varr 73 arbodiensten.

Tabel 5.1 Stett de verzekeraar van de werkgever eisen aan de reihtegratie-activiteíten?
(De gegevens van 73 díensten)

Van de arbodiensten heeft 71Vo totnu toe nog nooit meegemaakt dat de schadever-

zekeraar van de werkgever eisen of voorwaarden ging stellen aan de reïntegratie-

activiteiten. Echter, LSVo van de diensten is dat wel al eens een keer, meerdere

keren of zelfs regelmatig overkomen en 8% van de diensten geeft aan dat ook zij

hiermee geconfronteerd zouden kunnen worden gezien de polisvoorwaarden die

sommige van hun werkgevers hebben. Dit zijn in totaal 19 (allemaal externe)

diensten, waaraan vervolgens is doorgevraagd wat die eisen of voorwaarden dan

hebben ingehouden of zouden kunnen inhouden. Liggen zij bijvoorbeeld voorna-

melijk op het terrein van de preventie, van de verzuimcontrole of komt het neer op

bemoeienis met de reïntegratie-activiteiten die (kunnen) worden ondernomen.

Door 18 van deze 19 diensten zijn deze eisen als volgt nader toegelicht:

o inhoudelijke bemoeienis met de activiteiten (door 6 diensten aangegeven)

(bijvoorbeeld; 'zorgbemiddeling' maar ook 'men wilde zich er inhoudelijk mee

bemoeien)
. gegevens opvragen over de verzuimcontrole/activiteiten (4 keer genoemd)

(bijvoorbeeld: 'inzage van de verzuimnctiviteiten zoals op welke dag/moment

welke actie?)
o inhoudelijke informatie opvragen over de werknemer (4 keer genoemd)

(bijvoorbeel d: 'vragen of er sprake is van een arbeidsconflict in verband met

uitsluiting)

eisen van de schadeverzekeraar:
ís dat uw díenst al eens ovetkomen?

- ja, regelmatig

- ja, meerdere keren

- ja, al eens een keer overkomen

- nog niet meegemaakt, maar het zou kunnen gebeuren

met de polisvoorwaarden die sommige werkgevers hebben

- nee, dat hebben wij tot nu toe nog nooit meegemaakt

- geen antwoord
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Tabel 5.2

. eisen gesteld aan de inhoud van het arbozorgcontract (4 keer genoemd)

(bij voorbeel d'.' ei s en aan het p akket v e rzuimb e g e I e idin g )
o eisen op het financiële vlak (2 keer genoemd)

(bijvoorbeeld: 'de vergoeding voor activiteiten worden gekoppeld aan bepaalde

termijnen van arbeidsongeschiktheid )
Door één dienst wordt in dit verband ook nog alleen de term 'uitsluiting' vermeld,

maar het is daarbij niet geheel duidelijk of hiermee uitsluiting van werknemers met

bepaalde klachten/diagnoses wordt bedoeld of uitsluiting van bepaalde activiteiten

of van bepaalde vormen van hulp richting de werknemer.

Uiteraard is van de groep diensten die het is overkomen (of die vermoeden dat het

henzal gaan overkomen), interessant om te weten hoe zij deze eisen van de veÍze-

keraar ervaren. Positief, kunnen ze ermee leven, of ervaren zij het als negatiefl

Tabel 5.2 geeft weer wat de meningen bij deze diensten hierover zijn.

Mening bij de diensten over de eísen van de schadeverzekeraar
(De gegevens van l9 diensten)

Drie van deze 19 diensten kijken positief tegen deze eisen aan. (Bij alle drie be-

troffen het in dit geval eisen die gesteld werden aan de inhoud van het arbozorg-
contract.) Ruim een op de drie (7 van de 19 diensten) spreekt er daarentegen een

negatief oordeel over uit. Bij laatstgenoemden blijkt het dan vooral te gaan om
eisen van de schadeverzekeraar die neerkomen op inhoudelijke bemoeienis met de

reïntegratie-activiteiten die voor een werknemer worden ondernomen. De overige
diensten stellen zich in deze 'neutraal' op.
Deze gegevens wijzen er op dat het door de diensten kennelijk niet echt wordt
toegejuicht wanneer de schadeverzekeraar van een werkgever zich, direct of indi-
rect, met het reihtegratietraject voor een werknemer wil bemoeien. Bij deze con-

statering moet echter wel de kanttekening worden geplaatst dat het merendeel van

hoe kfikt uw díenst tegen de eisen van de schadeverzekeraar aan?

- overwegend positief

- neutraal

- overwegend negatief

- geen antwoord

3

6

7

3

16

31

37

16



TNGrapport

1 080001
42

de diensten hierover nog niet uit eigen ervaring kan spreken en deze eerste signa-

len derhalve gebaseerd zijn op de gegevens van een kwart van de diensten 14.

5.3 Het regelen van een werkaanpassing

Bd de eerste peiling een jaar geleden, is getracht een beeld te krijgen van de wer-

kaanpassingen die kunnen worden geregeld om werknemers terug te laten keren

op het werk. In deze tweede peiling is hierop verder doorgegaan en nagegaan of

deze dan blijvend zijn of slechts voor t|delijk. Om hierop meer zicht te krijgen is

een vijftal aanpassingen gekozen die blijkens de vorige peiling meestal wel gere-

geld kunnen worden en die met name op de functie zelf betrekking hebben, te

weten: andere werktijden, korter werken, het weglaten van één of meer taken (ter

ontlasting van de werknemer), een andere functie en een andere wer§lek.

Door één arbodienst is bij deze vragen aangegeven dat het antwoord niet als gel-

dend voor de gehele arbodienst mocht worden opgevat. Dit houdt in dat onder-

staand overzicht is gebaseerd op de gegevens van 73 arbodiensten'

Figuur 5.1 geeft weer wat de ervaringen zijn met bovengenoemde vijf werkaan-

passingen: wanneer zoiets voor een werknemer geregeld kan worden, is er dan

meestal sprake van een blijvende aanpassing voor betrokkene of niet?

Gaf men aan dat die werkaanpassing 'meestal blijvend' is, dan kreeg men een sco-

re 3; 'soms blijvend' kreeg een score 2; 'zelden blijvend' kreeg een score 1 en

wanneer aangegeven werd dat een dergelijke werkaanpassing 'nooit blijvend' is,

dan werd een score 0 toegekend. Aan de hand hiervan is voor iedere aanpassing

berekend wat de 73 diensten hierop gemiddeld scoorden. Een gemiddelde van 3.00

(in dit geval het maximale) betekent dat alle diensten hebben aangeven dat de be-

treffende werkplekaanpassing in de praktijk meestal blijvend van aard is, terwijl

een gemiddelde van 0.00 (in dit geval het minimale) betekent dat alle diensten

aangeven dat die werkaanpassing in de praktijk nooit blijvend is.

In bijlage 4 is de tabel opgenomen waarin per werkaanpassing is aangegeven hoe

de diensten hierop concreet hebben 'gescoord'; figuur 5.1 geeft hierover het vol-

gende beeld:

14 R."ent is door de NVAB en de KNMG overigens al het volgende standpunt ingenomen ten aan-

zien van eisen van de verzekeraar aan arbodiensten en werkgevers om vertrouwelijke gegevens van

zieke werknemers te leveren (zie NVAB Nieuws, april 1999): "..deze eis is volledig in strijd met de

privacycode van de KNMG". De NVAB roept derhalve alle bedrijfsartsen op "bij hun eigen arbo-

àienst ofwerkgever na te gaan ofdergelijke afspraken met verzekeraars zijn gemaakt. Indien dat zo

is, dan moeteribedrdfsartsen zich disianiieren van deze afspraken en onmiddellijk stoppen met het

verstrekken van zulke gegevens."
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ervaringen b[ werl«aanpassing

weglaten 1/meer taken

andere werkplek

andere functie

korter werken

andere werktijden

1 1,5
zelden

gemiddelde

2
soms

Figuur 5.1 De ervaringen van de diensten bii het realiseren van werkplekaanpassingen:
zijn zij dan blijvend of tijdelijk?
(De gegevens van 73 diensten).

gemiddelde van 3.OO betekent: alle diensten geven aan: 'meestal hliivend van aard'
gemiddelde van 2.OO betekent: alle diensten geven aan: 'soms bliivend van aard'
gemiddelde van 1.OO betekent: alle diensten geven aan: 'zelden bliivend van aard'
gemiddelde van O.OO betekent: alle diensten geven aan: 'nooit bliivend van aard'

Het weglaten van één of meer taken, iemand korter laten werken of met andere

werktfiden, blijken met gemiddelde scores valn 1.72, 1.59 respectievelijk 1.53 in

de praktijk neer te komen op aanpassingen die soms tot zelden blijvend van aard

zijn. Wanneer we deze resultaten leggen naast de gegevens uit de eerste peiling,

dan kan worden opgemerl{Í dat deze aanpassingen in de prakt{k meestal wel te
regelen blijken, maar dat zij vooral als tijdelijke werkaanpassingen moeten worden

beschouwd.

Min of meer het omgekeerde geldt voor de werkaanpassingen waarbij gezocht is

naar een andere functie of een andere werlelek. Deze scoren gemiddeld nagenoeg

gelijk (2.14 respectievelijk 2.15). Dit betekent dat door de meeste diensten wordt
aangegeven dat deze werkaanpassingen soms tot meestal blijvend van aard zijn.
Uit de eerste peiling was naar voren gekomen dat beide aanpassingen min of meer

ook gelijk scoorden op 'het in de praktijk kunnen realiseren': beide waren volgens

de diensten slechts 'soms' te regelen. Tegen de achtergrond van de gegevens uit de

tweede peiling is dit nu feitelijk minder verwonderlijk. Omdat het hierbij om

meestal een blijvende verandering gaat, zijn zij waarschijnlijk daardoor ook min-

der vaak te regelen. (En werkaanpassingen als korter werken, met andere werkt[-
den of met weglating van één of meer taken zijn wellicht mede gemakkelijker te
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regelen omdat het hierbij meestal gaat om een aanpassing die slechts tijdelijk hoeft

te worden ingevoerd.)

In dit verband kan tot slot nog worden opgemerkt dat bij de ervaringen met deze

werkaanpassingen geen opvallende verschillen zijn te bespeuren tussen externe of
interne diensten.

Aan de diensten is ook gevraagd wat hun ervaringen zijn na de invoering van de

Wulbz n 1996, met het werk laten hervatten op arbeidstherapeutische basis. Dus

iemand eerst een tdd zonder of slechts tegen gedeeltelijke loonwaarde laten wer-

ken om de reïntegratie van betrokkene te kunnen bevorderen. Het ijkpunt 'na de

invoering van de Wulbz' is hierbij genomen omdat sindsdien de werkgever deze

investering zelf zal moeten bekostigen (terwijl voorheen hiervoor een beroep kon

worden gedaan op de uvi).
In tabel 5.3 staan de resultaten op deze vraag weergegeven. Alle diensten gaven

aan dat hun antwoord als geldend voor de gehele arbodienst mocht worden opge-

vat.

Tabel 5.3 Ervaringen bij de diensten met werkhervatting op arbeidstherapeutische basis
(De gegevens van 74 diensten)

Uit tabel 5.3 komt naar voren dat de ervaring bij het overgrote deel van de dien-

sten (92Vo) is dat iemand op arbeidstherapeutische basis het werk laten hervatten

ook na de invoering van de Wulbz meestal nog wel te regelen valt. Slechts één

dienst geeft aan dat dit (sindsdien) eigenlijk nooit meer te realiseren is.

Uit de vraag die hierop volgde, namelijk of dit eventueel gebonden is aan een

specifieke situatie (bijvoorbeeld alleen voor werknemers die door de uvi zijn er-

kend als arbeidsgehandicapt, of alleen wanneer de werkgever volledig verzekerd is

tegen het risico van loondoorbetaling bij ziekteverzuim), blijkt tevens dat hiervan

volgens de meeste diensten (86%) géén sprake is. De 9 diensten (voornamelijk

externe diensten) die aangeven dat hun ervaring is dat dit wél aan een specifieke

situatie is gebonden, lichten hun antwoord met voorbeelden toe zoals: alleen wan-

neer 'bedijven goed gemotiveerd Zijn', 'de werkgever volledíg verzekerd is'

werk h ervatting op arbeidstherapeutische basis :
is dat na de Wulbz nog te regelen?

- meestal nog wel

- soms

- zelden

- eigenlijk nooit meer te realiseren

- geen antwoord

68

3

o

1

2

92

4

o

1

3
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(hoewel een ander juist weer stelt 'wanneer de bedijven het isico dragen'), 'de

bedrijfsans met een voorstel komt of advies geefi', 'er lcans is op werkhematting',
'de loonwaarde minder is'.

Vervolgens is middels een 'open vraag' bij de diensten nagegaan of er nog wensen

bij hen op dit terrein leven. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde werkaanpassingen die nu

zelden of nooit gerealiseerd kunnen worden, maar die volgens hen bij heel wat

reïntegraties het proces zouden kunnen versnellen of de slaagkans in het algemeen

kunnen bevorderen?

Bij 85Vo van de diensten blijken er op dit terrein geen specifieke wensen te be-

staan. Door 9 diensten (12%), voornamelijk externe diensten, zijn naar aanleiding

van deze vraag daarentegen nog wel bepaalde werkaanpassingen genoemd die

volgens hen meer toegepast zouden kunnen/moeten worden zoals: scholing, andere

werktijden, verminderen van de werkdruk, reihtegratie naar een andere werkge-

ver, herplaatsing naar een andere afdeling.

Tien diensten noemen in dit verband tevens nog andere aandachtspunten. Zo wordt
door enkele diensten de rol van de uvi's aangestipt in de zin dat zij een actievere

rol zouden kunnen spelen in het reintegratieproces of dat hun terugkoppeling en

snelheid beter kan. Andere brengen nog naar voren dat naar hun mening de diag-

nosebehandeling versneld zou moeten worden, er meer preventieve acties onder-
nomen zouden moeten worden zoals bijvoorbeeld een anti-sffessbeleid of dat er

meer persoonlijke ondersteuning plaats zou moeten vinden.

Naast de vragen of bepaalde werkaanpassingen al dan niet blijvend van aard zijn
en of het werken op arbeidstherapeutische basis nog tot de mogelijkheden behoort,
is de diensten gevraagd wat hun ervaringen zijn wanneer bepaalde werkaanpassin-
gen niét gerealiseerd kunnen worden. Waarom kunnen zij niet geregeld worden:
welke redenen liggen daaraan volgens de diensten ten grondslag?

Bij deze vraag kregen de diensten vier mogeldke redenen voorgelegd (de werkge-
ver vindt de kosten te hoog, wil er die extra energie niet in steken, bij het bedrdf
ontbreekt een gestructureerd beleid om zieke werknemers te helpen te reïntegreren

en de werknemer zelf ziet van de voorgestelde aanpassing af). Figuur 5.2 geeft

weer wat de 74 arbodiensten hierop hebben geantwoord. Wederom zijn hierbij
gemiddelden berekend van deze antwoorden. (In bijlage 4 is de tabel opgenomen

waarin is aangegeven hoe de diensten op deze vraag concreet hebben 'gescoord'.)
Gaf men aan dat 'nooit' om die reden een aanpassing niet gerealiseerd kan wor-
den, dan kreeg het antwoord een score 0. Ligt er volgens de dienst 'zelden' die

reden aan ten grondslag, dan kreeg het antwoord een score 1, 'soms' kreeg een

score 2 en luidde het antwoord dat dat 'meestal' de reden is, dan kreeg het een

score 3.
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reden werkaanpassing nlet gerealiseerd

wn ziet ervan af

geen beleid

geen extra energie

kosten te hoog

1,5

gemlddelde

Figuur 5.2 Redenen waarom werkaanpassingen niet gerealiseerd kunnen worden:
welke ziin het meestal, soms, zelden of nooit?
(De gegevens van 74 diensten).

gemiddelde van 3.OO betekent: alle diensten geven aan: 'meestal om die reden'
gemiddelde van 2.OO betekent: alle diensten geven aan: 'soms om die reden'
gemiddetde van l.OO betekent: alle diensten geven aan: 'zelden om die reden'
gemiddelde van O.OO betekent: alle diensten geven aan: 'nooit om die reden'

Figuur 5.2laat zien dat de verschillen tussen de genoemde redenen niet groot zijn.

De gemiddelde scores variëren Yan 1.34 tot 1.83, hetgeen wil zeggen dat het zel-

den tot soms de reden vonnt ÍnaaÍ zekeÍ niet meestal. Dit geeft aan dat er geen

overheersende factor een rol blijkt te spelen waarom een werkaanpassing niet ge-

realiseerd kan worden. Soms is het omdat de werkgever er geen extra energie in

wil steken, soms omdat hij of zij de kosten te hoog vindt, soms omdat een gestruc-

tureerd beleid hiervoor bij het bedrijf ontbreekt, of soms omdat de werknemer er

zelf van afziet 15.

Andere redenen die in dit verband nog worden genoemd, zUn:

'wanneer er bij het bedrijf geen aangepast werk iS', 'tegenwerking van de ttvi'S',

'bij de werkgever ontbreelct dan de motivatie', 'wanneer de werknemer Seen

l5 Uitgesplitst naar rype dienst valt het echter wel op dat het voornamelijk regionale externe diensten
zijn die melden dat het ontbreken van een gestructureerd beleid bij het bedrijf om zieke werkne-
mers te helpen te reïntegreren niet soms, maar tneestal één van de redenen is waarom een wer-
kaarpassing niet gerealiseerd kan worden.
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"krediet" meer heefr', 'de werkgever toch al van de werknemer af wilde',

'wanneer het organisatorisch niet is in te passen'.

Tot slot is bij de diensten nagegaan wat ztj doen wanneer duidelijk wordt dat een

voorgestelde werkaanpassing voor de werknemer niet gerealiseerd kan worden.

Bij deze vraag werden een zestal mogelijke acties voorgelegd waarbij de diensten

steeds moesten aangeven of zij dat in zo'n geval 'meestal', 'soms', 'zelden' of
'nooit' doen. Onderstaande figuur 5.3 geeft het gemiddelde van de scores weer.

Luidde het antwoord 'meestal' dan werd hieraan een score 3 toegekend, 'soms'

kreeg een score 2, 'zelden' een score 1 en 'nooit' een score 0. (In bijlage 4 is de

tabel opgenomen waarin de verdeling wordt weergegeven over deze antwoordca-

tegorieën.)

Figuur 5.3 Acties die door de diensten worden ondernomen wanneer een voorgestelde werkaanpassing
niet gerealiseerd kan worden
(De gegevens van 74 diensten).

gemiddelde van 3.OO betekent: alle diensten geven aan: 'meestal doen wii dat'
gemiddelde van 2.OO betekent: alle diensten geven aan: 'soms doen wii dat'
gemiddelde van l.OO betekent: alle diensten geven aan: 'zelden doen wii dat'
gemiddelde van 0.OO betekent: alle diensten geven aan: 'nooit doen wii dat'

'Het vastleggen van de reden in het dossier van de werknemer' heeft de hoogste

gemiddelde score (2.76) hetgeen wil zeggen dat dit door vrijwel alle diensten

wordt gedaan wanneer een werkaanpassing niet gerealiseerd kan worden. 'Een

gesprek aangaan met de betrokkenen die het tegenhouden' scoort eveneens relatief

hoog met 2.70 hetgeen betekent dat van deze actie dan eveneens bij vrijwel alle

acties bU niet realisatie werkaanpassing

bespreken binnen dienst

andere werkaanpassing

verantwoordelijkheid naar wg

gesprek met betrokkenen

check reden gegrond

reden in dossier

1,5

gemlddelde

2

soms
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diensten sprake is. Opvallend in dit verband is dat 'bespreken van het voorval

binnen de eigen dienst' met 2.03 de laagste score heeft. Het houdt in dat dit ge-

middeld genomen bij de diensten soms wordt gedaan wanneer een werkaanpassing

niet gerealiseerd kan worden. Naar type dienst komen hierbij geen opvallende

verschillen naar voren.

Via de aanvullende opmerkingen die bij deze vtaag konden worden gegeven, wor-

den door 13 arbodiensten tevens nog een aantal acties genoemd die zij in dat geval

meestal ook ondernemen, zoals bijvoorbeeld: 'de uvi inschakelen, de rechter of
een outplacementbureaut, 'voorlichting Seyen over de Consequenties', 'de werk-

nemer adviseren zijn rechten te beschetmen', 'dan "straffen" we de betrokken af-

deling'.

5.4 Wanneer de werkgever niet wil meewerken

Vervolgens is de diensten gevraagd wat zij doen wanneer één van de betrokken

partijen niet wil meewerken aan de reïntegratie. Dit was een open vraag en de

diensten hebben geprobeerd een beeld te schetsen van hoe bij hen een dergelijke

situatie meestal wordt opgelost. In deze paragraaf zal worden weergegeven welk

beeld hieruit naar voren komt bij de vraag naar wat de dienst doet wanneer zij

merkÍ dat een werkgever een werknemer 'liever kwijt dan rijk is' en niet wil mee-

werken aan het zoeken naar een oplossing om betrokkene terug te laten keren op

het werk.

Alle 74 diensten hebben deze vraag beantwoord en hoewel zeer gevarieerd, zijn

hierin toch wel een aantal rubrieken aan te brengen. Daarbij valt op dat de meeste

antwoorden in de volgende drie rubrieken zijn te plaatsen:

r de werkgever op zijn verantwoordelijkheid wijzen, op zijn reihtegratieverplich-

ting (bij 21 diensten was het antwoord onder meer van die strekking);

o blUven bemiddelen (door 19 diensten genoemd);

(bijvoorbeeld: 'een "die-gesprek" 'werknemer-werkgever-bediifsans- a.rran-

geren', 'proberen draagvlnk te creëren', 'bespreken met de betrolcken liinfunc-

tionarissen en in het Sociaal Medisch Team)
o de werkgever wijzen op de financiële consequenties (door 15 diensten aangege-

ven)

Aanmerkelijk minder genoemd volgen daarna rubrieken zoals bijvoorbeeld:

. terugtrekken op het medische vlak (5 keer genoemd);

(bijvoorbeeld: 'wij beperken ons dan strikt tot onze medisch inhoudelijke ver'

antwoordelijkheid', '... want er is dan sprake van een arbeidsrechterliik pro-

bkem en geen medisch Probleem)
o de werknemer het advies geven te solliciteren en deze daarin begeleiden (4 keer

genoemd).
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De overige antwoorden die op deze vraag naar voren zijn gebracht zijn veelal

eenmalige opmerkingen die soms ook lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.

Bijvoorbeeld de opmerking bij een dienst 'doen alsof je neus bloedt en het normale

traject vervolgen'tegenover de opmerking bU een ander dienst 'het probleem daar

leggen waar het thuishoon, namelijk de werkgever'.

5.5 'Wanneer de werknemer niet wil meewerken

In plaats van de werkgever kan ook de werknemer laten merken dat hij of zij niet

mee wil werken aan het zoeken naar een oplossing om weer terug te kunnen keren

op het werk. Ook in dit geval is de diensten gevraagd een beeld te schetsen hoe zij

zo'n situatie meestal trachten op te lossen. In totaal hebben 73van de 74 diensten

hieraan gevolg gegeven, en uit de antwoorden komt het volgende beeld naar vo-

ren.

Net als bij de situatie dat de werkgever niet wil meewerken, springen er ook bij de

situatie dat de werknemer niet wil meewerken feitelijk drie rubrieken uit (die ook

min of meer vergelijkbaar zijn met die in de vorige paragraafl. Zo worden het

meest genoemd:

o stimuleren en/of blijven bemiddelen (22 keer);

gevolgd door:
o de werknemer wijzen op de financiële consequenties (20 keer);
o de werknemer op zijn verantwoordelijkheid wijzen, op zdn verplichting tot

meewerken (16 keer genoemd) en/of de uvi erin betrekken (8 keer).

De overige antwoorden op deze vraag betreffen voornamelijk eenmalige opmer-

kingen die soms ook een geheel andere richting uinvijzen. Zoals bijvoorbeeld de

opmerking bij een dienst 'alle mogelijke druk uitoefenen, zo nodig in samenspraak

met de uvi' tegenover de opmerking bij een ander dienst 'doorgaans is dit een

verloren zaak'.

5.6 Resumé

De arbodiensten worden in hun reïntegratietrajecten tot nu toe nog niet vaak ge-

confronteerd met eisen of voorwaarden die daaraan worden gesteld door de scha-

deverzekeraars van de werkgevers. Van de 74 arbodiensten die aan deze tweede

peiling meededen was pas 4% dit regelmatig overkomen, 8Vo meerdere kercn, 6Vo

'al eens een keer' en meldt 8% dat zij het weliswaar nog niet hebben meegemaakt

maar dat dit wellicht zou kunnen gebeuren gezien de polisvoorwaarden die som-

mige van hun werkgevers hebben. In de meeste gevallen, bU 15 van deze 19 dien-

sten, kwamen de eisen neer (of zouden zij neerkomen) op directe of indirecte be-
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moeienis met de reïntegratie-activiteiten die voor een werknemer worden onder-

nomen. Hoewel de aantallen in dit geval nog vrij klein zijn lijkt deze opstelling

van de schadeverzekeraar door de diensten, niet bepaald te worden toegejuicht.

Slechts 3 diensten kijken er positief tegenaan, maar bij alle drie ging het bij hen

voornamelijk om eisen die werden gesteld aan de inhoud van het arbozorgcontract.

De ervaringen met het regelen van een werkaanpassing indien dit nodig wordt

geacht, lijken vrij positief. Slechts door L2Vo van de diensten worden nog aanpas-

singen genoemd die volgens hen meer zouden kunnen of moeten worden toegepast

zoals scholing, andere werktijden, verminderen van de werkdruk, reintegratie naar

een andere werkgever of naar een andere afdeling. Ook het werk laten hervatten

op arbeidstherapeutische basis blijkt na de invoering van de Wulbz niet echt be-

lemmerd te worden door het feit dat thans de werkgever deze investering voor

eigen rekening moet nemen. Het merendeel van de diensten (92Vo) meldt dat

werkhervatting op arbeidstherapeutische basis ook na de Wulbz meestal nog wel

valt te regelen.

Wanneer een voorgestelde werkaanpassing niet geregeld kan worden, dan blijkt

daarvoor door de diensten niet steeds dezelfde oorzaak te worden aangewezen.

Soms is het omdat de werkgever er geen extra energie in wil steken, soms omdat

hij of zij de kosten te hoog vindt, soms omdat een gestructureerd beleid hiervoor

bij het bedrijf ontbreekt om zieke werknemers te helpen te reÏntegreren, of soms

omdat de werknemer er zelf van afziet. Een tweetal acties worden door de dien-

sten dan vrijwel altijd nog ondernomen, te weten: 'de reden vastleggen in het dos-

sier van de werknemer' en 'nog eens een gesprek aangaan met degenen die de

voorgestelde werkaanpassing tegenhouden' (als bemiddelingspoging en om hen te

wijzen op zijn of haar reïntegratieverplichting en op de financiële consequenties).

Intern worden de ervaringen die worden opgedaan in de reintegratietrajecten bU

vrijwel alle diensten wel teruggekoppeld, maar duidelijke afspraken daarover blij-

ken er bij de diensten echter niet te zijn. Bijna tweederde (65%) heeft daarover

bijvoorbeeld helemaal geen afspraken (en wordt het derhalve aan iedereen zelf

overgelaten öf en hoè de ervaringen worden teruggekoppeld) en l5Vo heeft. daar-

over wel afspraken maar die staan niet op papier 16. Naar §pe dienst zijn hierbij

geen opvallende verschillen te bespeuren. De vraag lokte bij een paar diensten

overigens wel de opmerking uit dat dit feitelijk een punt van aandacht zou moeten

worden.

l6 Voor de volledige tabel wordt verwezen naar bijlage 4, tabel 85.4(a en b).
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6. Samenvatting

Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet met de bedoeling om via periodieke pei
lingen bU dit panel te kunnen volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïnte-

gratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk uitpakt. De eerste peiling bij het

panel heeft in de periode okÍober 1997 tot en met maart 1998 plaatsgevonden.

Hiermee werd een eerste beeld verkregen van de mate waarin arbodiensten te ma-

ken hebben met de verschillende te onderscheiden typen reihtegratietrajecten, de

activiteiten die daarin worden ontplooid, de knelpunten waartegen de diensten

aanlopen en de wensen die er op dit terrein bij hen leven voor verbetering. In de

periode oktober 1998 tot en met maart 1999 heeft de tweede peiling bij het panel

plaatsgevonden waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan.

6.1 Hoe en wat is gemeten in de tweede peiling

Van de 91 arbodiensten die op dit moment deel uitrnaken van het panel, hebben in

totaal T4 diensten (81%) aan deze tweede peiling meegedaan. Gemeten aan enkele

kerngegevens (type arbodienst, koepel, gecertificeerd zijn) vormen deze 74 dien-

sten een goede afspiegeling van alle arbodiensten in Nederland.

De gegevens zijn verzameld door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze

vragenlijst is uitgezet bij een contactpersoon van de dienst die er vervolgens voor
gezorgd heeft dat de vragen door de meest geschilt geachte informant(en) op het

betreffende terrein werden beantwoord.

Op de vragenlijst kon worden aangegeven of de antwoorden beschouwd mogen

worden als een gemiddelde voor de gehele dienst. Door vrijwel alle diensten is

aangegeven dat dit bij alle vragen het geval was. Bij de resultaten van deze peiling

zijn de antwoorden die niet golden voor de gehele dienst, buiten de analyses ge-

houden.

In deze rweede peiling hebben vooral centraal gestaan de verwachtingen bij de

diensten van de wet (Re)integratie Arbeidsgehandicapten (Rea) die op I juli 1998

in werking was getreden; dus een paar maanden voordat de trveede peiling plaats-

vond. Tevens is daarbij gevraagd of er al enige ervaring was opgedaan met de

subsidiemogelijkheden die deze wet de werkgevers biedt.

Naast de verwachtingen van Rea alsmede van nog een ander 'instrument' waarmee

de overheid de (re)integratie van arbeidsgehandicapten tracht te bevorderen, te
weten de FARBO-regeling, is in deze tweede peiling nader ingegaan op de sa-

menwerking van de diensten met de uitvoeringsinstellingen (uvi's) en met andere

deskundigen of instanties ten behoeve van de reïntegratie.
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6.2

Tot slot is bij de diensten nagegaan in hoeverre de schadeverzekeraars eisen stellen

aan de activiteiten die voor de reïntegratie van een werknemer worden onderno-

men, wat de praktijkervaringen zijn met het regelen van bepaalde werkaanpassin-

gen en wat de diensten met deze ervaringen intern doen: worden zij teruggekop-

peld zodat anderen bij de dienst hiermee hun voordeel kunnen doen en zijn daar-

over intern afspraken gemaakt?

Onderstaand worden de inzichten die deze tweede peiling hierover heeft opgele-

verd samengevat.

Resultaten

De verwachtingen van Rea en de eerste emaringen

Het merendeel van de arbodiensten (70Vo) beoordeelt de nieuwe mogelijkfieden die

Rea biedt positief, circa een kwart (26Vo) staat er 'neutraal' tegenover en slechts

één van de 74 diensten kijkt er overwegend negatief tegenaan. Min of meer het-

zelfde geldt volgens de diensten bij de werkgevers: volgens een kwart van de

diensten staan ook die er overwegend positief tegenover en volgens de overige

diensten wordt Rea door de werkgevers op dit moment zeker niet negatief beoor-

deeld maar hebben de werkgevers er nog geen uitgesproken mening over.

Ruim ééndede (38Vo) van de diensten verwacht dat zij, door het beschikbaarstel-

len van een herplaatsingsbudget van / 8.000,-- voor de werkgever, nu vaker dan

voorheen voor een werknemer de reintegratiemogelijkheid zullen kunnen benutten

van terugkeer op het werk in een andere functie. De verwachtingen van het plaat-

singsbudget vanf 24.000,-- voor de werkgever, zijn min of meer hetzelfde. Circa
éénderde (32%) van de diensten verwacht dat hierdoor werkgevers vaker dan

voorheen zullen besluiten tot het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte.

De eerste ervaringen met het aanvragen van deze budgetten stemmen echter min-
der hoopvol. Zo is bijvoorbeeld van de 28 diensten die inmiddels een aanvraag

voor het herplaatsingsbudget hebben meegemaakt, bijna driekwart hierover slecht

te spreken. De kritiek spitst zich hierbij vooral toe op de traagheid waannee de uvi
deze aanvraag heeft behandeld alsmede het gevoel bij de diensten dat er bij de

uvi's over de toekenningsvoorwaarden nog interpretatieverschillen bestaan. De

ervaringen met de budgetten zelf zijn daarentegen aanmerkeldk positiever . De 28

diensten die reeds te maken hebben gehad met een herplaatsingsbudget en de 8

diensten die reeds ervaring hebben opgedaan met een plaatsingsbudget zijn hier-

over vrijwel zonder uitzondering goed over te spreken. Het bedrag is/was toerei-

kend; alles wat men van plan is/was om de (re)integratie te laten slagen kan/kon

men eÍmee uitvoeren.
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Door bij een werknemer het oordeel 'arbeidsgehandicapt' te formuleren, kunnen

arbodiensten een belangrijke rol voor de werkgever vervullen om over deze Rea-

budgetten te kunnen beschikken. Aan de diensten is gevraagd of zij verwachten dat

werkgevers bij zieke werknemers op zo'n oordeel zullen gaan aandringen. De

helft van de diensten verwacht dat die druk er nauwelijks zal komen, ruim éénder-

de verwacht enige druk en slechts vier van de 74 diensten verwachten dat werkge-

vers voortaan grote druk op hen zullen gaan uitoefenen om bij zieke werknemers

het oordeel 'arbeidsgehandicapt' af te geven. De reacties van de werknemers op

zo'n oordeel worden daarentegen wat minder eensgezind ingeschat. Bijna de helft
(46%) van de diensten verwacht dat slechts enkele werknemers bd wie zij het oor-

deel 'arbeidsgehandicapt' zouden willen afgeven hiertegen bezwaar zullen gaan

maken. Daarentegen verwacht 25Vo van de diensten dat dit in minstens de helft
van de gevallen zal gebeuren en 6Vo schat in dat dit aantal zal neerkomen op tus-

sen een kwart en de helft van de gevallen.

De verwachtingen van de FARBo-regeling en de eercte ervaringen
Van de op I januari 1998 van kracht geworden regeling 'willekeurige afschrijving
arbo-investeringen', kortweg FARBO-regeling, had ten tijde van de trreede peiling
het merendeel van de diensten wel gehoord maar erkende meer dan de helft dat zij
van alle details van deze regeling nog niet echt op de hoogte waren.

De verwachtingen over de bijdrage van de FARBO-regeling op het terrein van

reïntegratie blijken bij de diensten zeker niet hoog. Circa de helft (51%) verwacht
dat deze regeling hieraan nauwelijks tot geen bijdrage zal leveren en 44% ver-
wacht hooguit een kleine bijdrage. Deze cijfers geven dus een geheel ander beeld

dan hetgeen de diensten wat dit betreft verwachten van de wet Rea.

Veel ervaring was er ten tijde van deze tweede peiling met de FARBO-regeling
nog niet opgedaan; in totaal konden slechts 6 van de 74 diensten (8%) hierover iets

naar voren brengen. Dit is enigszins opmerkelijk aangezien er bij Bureau Farbo in
1998 sprake is geweest van circa 1800 meldingen van investeringen (tezamen

neerkomend op in totaal circa 80 miljoen aan investeringen) die in aanmerking

kwamen voor een beroep op de regeling. De mogelijkheden van de FARBO-
regeling lijken derhalve bij de werkgevers meer bekend dan bij de arbodiensten.

MaÍe waarin de diensten afspraken hebben met externen over sarnenwerken

Veel arbodiensten blijken afspraken te hebben gemaakt met de uvi's over samen-

werken, alsmede met andere instellingen en externe zorgverleners die hulp kunnen

bieden bij de reïntegratietrajecten.

Zo heeft 66% van de arbodiensten periodiek gestructureerd overleg met één of
meer uvi's en geeft 25Vo van de diensten te kennen dat zij dit weliswaar nog niet
hebben, maar dit wel graag zouden willen hebben. Met (schade en/of
zorg)verzekeraars heeft 38% van de diensten contacten over samenwerken en met

uitzendbureaus, bureaus voor outplacement, juridische hulp en conflictbemiddeling
circa een kwart van de arbodiensten.
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Met externe zorgverleners blijken deze percentages in veel gevallen nog veel ho-

ger uit te komen. Zo blijkt 80Vo valr. de arbodiensten samenwerkingsafspraken te

hebben met psychologen en/of psychiaters, 70% heeft dat met fysiotherapeuten en

64% vatde diensten heeft die ook met rugadviescentra. Met maatschappelijk wer-

kers en met ziekenhuizen/specialistenpoli's blijkt circa 4 op de 10 diensten afspra-

ken te hebben over samenwerken. Alleen de samenwerkingsafspraken met huisart-

sen vallen hierbij enigszins uit de toon. Maar enkele arbodiensten (llVo) hebben

dergelijke afspraken met huisartsen (maar dit heeft wellicht mede te maken met het

onderscheid eerstelijnsgezondheidszorg versus 'inkopen' van tweedelijnsgezond-

heidszorg). Samenwerkingsafspraken met arbeidsbureaus, sociale diensten en met

Centra voor Werk en Inkomen (CWI's) blijken eveneens niet veel voor te komen.

Slechts 7Vo van de diensten heeft hiermee contacten over samenwerken (en met de

CWI's slechts 2% van de diensten, maar hierbij dient nog wel te worden opge-

merkÍ dat ten tijde van deze tweede peiling de CWI's lang niet in alle regio's al

operationeel waren).

De meeste van de bestaande samenwerkingscontacten blijken al van vóór de wet

Rea te dateren. Alleen de contacten met uitzendbureaus blijken relatief vaak nó juli

1998 tot stand te zijn gekomen, het moment waarop de wet Rea werd ingevoerd.

De samenwerking met de uvi's

Over de ervaringen met de samenwerking met de uvi's wordt het volgende ge-

meld: Circa de helft van de diensten die met één of meer uvi's periodiek overleg

heeft, vindt dat hiermee gesproken kan worden van een optimale gezamenlijke

gevalsbehandeling. (Het blijkt dan vrijwel altijd te gaan om een gestructureerd

overleg met het GAK en/of het USZO, dat minstens 1 keer per 2 maanden plaats-

vindt en waaraan van de zijde van de uvi door minimaal de verzekeringsgenees-

kundige en arbeidsdeskundige wordt deelgenomen.) Wensen voor verbetering bij

de andere diensten die periodiek overleg voeren met een uvi betreffen vooral de

algemene wens te komen tot een betere (onderlinge) samenwerking en tot een

meer gestructureerd overleg. Daarnaast worden een aantal specifieke suggesties

gegeven om te komen tot een andere invulling of opzet van het overleg.

Deze gegevens duiden er op dat het hebben van een periodiek gestructureerd

overleg met een uvi nog niet wil zeggen dat daarmee voor een arbodienst ook zon-

der meer sprake is van een optimale gezamenlijke gevalsbehandeling'

De samenwerking met externe zorgverlenerc

De samenwerking met externe zorgverleners komt er in het algemeen op neer dat

zij worden ingeschakeld voor nadere diagnostiek en/of de verdere individuele be-

geleiding van een werknemer. De financiering van deze externe zorgverlening

blijkt vooral voor rekening van de werkgever te komen, met name in geval er een

beroep wordt gedaan op een maatschappelijk werker (97Vo), op een psycholoog of
psychiater (ïLVo) of op een ffsiotherapeut (77Vo). De zorgverzekeraars worden

vooral genoemd (48%) wanneer voor de reïntegratie van een werknemer de con-
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acrcn met een ziekenhuis of specialistenpoli zijn benut, en de uvi's (607o) wanneer

een rugadviescentrum is ingeschakeld

Pralctijkemaringen bij de reïntegraÍietrqjecten

De arbodiensten blijken in hun reïntegratietrajecten tot nu toe nog niet vaak gecon-

fronteerd te zijn met eisen of voorwaarden die daaraan worden gesteld door de

schadeverzekeraars van de werkgevers. Ten tijde van deze tweede peiling was 4Vo

van de diensten dit regelmatig overkomen, ïVo meerdere keren, 6Vo 'al eens een

keer' en 8% meldt dat zij het weliswaar nog niet hebben meegemaakt maar dat dit
wellicht zou kunnen gebeuren gezien de polisvoorwaarden die sommige van hun

werkgevers hebben. In de meeste gevallen kwamen de eisen neer (of zouden zij

neerkomen) op directe of indirecte bemoeienis met de reïntegratie-activiteiten die

voor een werknemer worden ondernomen.

De ervaringen met het regelen van een werkaanpassing indien dit nodig wordt
geacht, lijken vrij positief. Slechts door 12% van de diensten worden nog aanpas-

singen genoemd die volgens hen meer zouden kunnen of moeten worden toege-

past. Ook het werk laten hervatten op arbeidstherapeutische basis blijkt na de in-

voering van de Wulbz niet echt belemmerd te worden.

Wanneer een voorgestelde werkaanpassing niet geregeld kan worden, dan blijken

de volgende acties door de diensten vrijwel altijd nog te worden ondernomen: 'de

reden vastleggen in het dossier van de werknemer' en 'nog eens een gesprek aan-

gaan met degenen die de voorgestelde werkaanpassing tegenhouden' (als bemidde-

lingspoging en om hen te wijzen op zijn of haar reïntegratieverplichting en op de

financiële consequenties).

lntern worden de ervaringen die worden opgedaan in de reïntegratietrajecten bU

vrijwel alle diensten wel teruggekoppeld, maar duidelijke afspraken daarover blij-
ken er bij de diensten echter niet te zijn. Bijna tweederde (65%) van de diensten

heeft daarover helemaal geen afspraken (en wordt het derhalve bij deze diensten

aan iedereen zelf overgelaten öf en hoè de ervaringen worden teruggekoppeld) en

LSVo heeft daarover wel afspraken maar die staan niet op papier.
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7.

7.1

Nabeschouwing en aandachtspunten voor de derde
peiling

Nabeschouwing

In deze tweede peiling is naar de verwachtingen van de diensten gevraagd van de

wet Rea (die toen net een paar maanden daarvóór inwerking was getreden) alsme-

de hoe zij zich op de nieuwe mogelijkheden die deze wet biedt, hebben voorbe-

reid. De verwachtingen van Rea zijn redelijk hoog te noemen en de diensten blij-
ken ook bepaald niet passief de invoering van de wet Rea te hebben afgewacht.

Zowel extern als intern zijn er diverse acties ondernomen waaronder richting

werkgevers en werknemers. Naar de werknemers toe hebben de diensten zich

voornamelijk beperkt tot neerleggen van foldermateriaal over de wet in de wacht-
ruimten; de werkgevers zijn echter veelal ook nog in persoonlijke gesprekken over
de wet geïnformeerd 17. Desalniettemin zijn (ook) de werkgevers, volgens de

diensten, nog niet echt op de hoogte van Rea en zeker nog niet van alle details.

Omdat de wet uiteindelijk vooral om hen draait en het uiteraard van belang is dat

op zijn minst de 'hoofdrolspelers' goed op de hoogte zijn van de rechten en plich-
ten die de wet Rea met zich meebrengt, lijkt er - gezien deze signalen vanuit de

diensten - nog een nieuwe voorlichtingsronde onder werkgevers en werknemers
nodig.

Dit laatste lijkt mede van belang om duidelijkheid te verschaffen over het punt
'wel of niet erkend zijn als arbeidsgehandicapte' dat immers een cruciaal onder-

deel van de wet vormt. In de wet wordt nadrukkelijk gesteld dat deze kwalificatie
nooit ten nadele van de werknemer mag werken; iemand kan alleen als arbeidsge-

handicapt worden aangewezen wanneer betrokkene daarmee instemt. Heldere
voorlichting zal nodig zijn om misverstanden hierover bij werknemers en werkge-
vers te voorkomen.

In de volgende (derde) peiling bij het panel die na de zomer saat gepland, lUkt het

ook gewenst aan dit item de nodige aandacht te besteden. De wet Rea is dan im-
mers al een jaar in werking en de diensten zullen dan ongetwijfeld meer inzicht
kunnen geven in hoe het afgeven van een medisch-arbeidskundige verklaring
'arbeidsgehandicapt' in de praktijk uitpakt. Wordt er door werkgevers wel of geen

druk uitgeoefend op de diensten om zo'n verklaring voor de uvi op te stellen, en

17 Ri.hting werkgevers en werknemers waren vanuit SZW en het Lisv reeds de volgende voorlich-
tingscampagnes gevoerd: najaar 1998 vanuit SZW een campagne gericht op de arbeidsgehandicap-
ten, en vanuit het Lisv een campagne gericht op werkgevers. Vanuit het Lisv volgde in januari /
februari 1999 (dus ten tijde van de tweede peiling bij het arbodienstenpanel) nog een tweede voor-
lichtingscampagne over Rea richting werkgevers.
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hoe vaak wordt er in de praktijk door de betrokken werknemers bezwaar tegen

gemaakt (en wat zijn hierbij de argumenten). BU de diensten zou dan tevens kun-

nen worden nagegaan in hoeverre deze argumenten reëel blijken. Via degenen die

met deze kwalificatie wél akkoord zijn gegaarr kan wellicht door de diensten wor-

den aangegeven of het bij dèze werknemers nog repercussies heeft gehad

(bijvoorbeeld verdere loopbaankansen zijn hierdoor verspeeld).

Hoewel de verwachtingen van Rea redelijk hoog zijn te noemen, geven de eerste

ervaringen met het aanvragen van Rea-budgetten aanleiding tot enige bezorgdheid.

De uvi's wordt met name traagheid en onduidelijtdreid verweten bij de behandeling

van de aanvragen. Hoewel deze verwijten nog niet alom worden geuit (nog geen 4

op de 10 diensten had tot nu toe in de praktijk een aanvraag voor een Rea-budget

meegemaakt), lijken deze signalen desalniettemin niet genegeerd te kunnen wor-

den. Dergelijke verhalen kunnen onder werkgevers immers gauw een eigen leven

gaan leiden, hetgeen het imago waarmee Rea is geïntroduceerd (de knelpunten in

de bestaande wet- en regelgeving wegnemend waardoor de werkgever de geboden

mogelijkheden efficiënter en slagvaardiger kan benutten) niet te goede zal komen'

Om er derhalve voor te waken dat werkgevers vanwege te verwachten barrières

bij de uvi gaan afzien van de Rea-mogelijkheden, lijkt de aanvraagprocedure (c.q.

de behandeling én aftrandeling van de aanvraag) als een belangrijk punt van aan-

dacht te moeten worden aangewezen.

Richting arbodiensten valt het tot slot op dat de ervaringen die worden opgedaan in

de reïntegratietrajecten, slechts bij weinig diensten systematisch worden geïnven-

tariseerd en intern teruggekoppeld. Ook dit punt lijkt meer aandacht te verdienen;

hetgeen overigens ook al door de diensten zelf wordt opgemerlÍ.

7.2 Aandachtspunten bij de derde peiling

De derde peiling bij het panel zal na de zomer van 1999 plaatsvinden. De wet Rea

is dan ongeveer een jaar van kracht waardoor via deze peiling een voorlopige ba-

lans zal kunnen worden opgemaakt van de ervaringen bij de diensten met deze

nieuwe wet. Om inzicht te krijgen of er inmiddels ook al een verschuiving is te

signaleren in de aard van de reïntegratietrajecten, zalhet daarbij tevens nodig zijn

om de diensten te vragen naar concrete cijfers hieromtrent. Deze gegevens kunnen

dan worden vergeleken met de gegevens die hierover beschikbaar kwamen bij de

eerste peiling. Hoewel bij de eerste peiling bleek dat het voor de diensten vrij las-

tig was om concrete cijfers (of schattingen hiervan) te kunnen geven, veelal van-

wege het ontbreken bij de dienst van een centrale registratie op dit terrein, is het

niet ondenkbaar dat inmiddels op dit punt enige verbeteringen bij de diensten tot

stand zijn gekomen. Daarnaast biedt de Begeleidingscommissie mogelijkheden om
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deze vragen in nauw overleg met hen op te stellen (en zo nodig via hen eerst uit te
laten testen).

In de derde peiling is het, zoals in de vorige paragraaf reeds is aangestipt, tevens

gewenst ruim aandacht te besteden aan het afgeven van de medisch-arbeidskundige

verklaring 'arbeidsgehandicapt'. Naast knelpunten die hierbij eventueel naar voren

komen, kan dan ook worden nagegaan wat er vervolgens gebeurt met degenen die

hiertegen bezwaar aantekenen. In dit kader zou dan tevens het punt kunnen wor-

den aangestipt wat er gebeurt wanneer een werknemer niet wordt erkend als ar-

beidsgehandicapte: blijken bijvoorbeeld de reïntegratiemogelijkheden voor deze

werknemers dan af te nemen (en zo ja, tegen welke knelpunten lopen de diensten

in dat geval dan aan)?

De derde peiling biedt tevens mogelijkheden om een aantal achtergrondgegevens

van de deelnemers aan het panel te actualiseren (zoals grootte van de dienst, koe-

pel(s) waarbij men is aangesloten, inmiddels gecertificeerd of is de aanvraag nog

lopende, branche en bedrijven waarvoor men werkt, e.d.). Actualisatie op deze

punten is namelijk nodig omdat de gegevens die hierover bekend zijn veelal van

L997 dateren (en de talloze fusies die er sindsdien hebben plaatsgevonden hierin
ongetwijfeld wijzigingen zullen hebben aangebracht).

Daarnaast lijkt het zinvol om bij de ervaringen van de diensten voortaan door te

vragen of zij hierbd een relatie leggen met het type bedrijven, de branche, of bij-
voorbeeld met de aard van de contracten die er met de betrokken werkgevers zijn
afgesloten. Dergelijke relaties zijn immers belangrijk voor een beter begrip van de

problemen waartegen arbodiensten aanlopen in de reïntegratietrajecten, maar zul-
len dan uiteraard wel aan de diensten zelf moeten worden gevraagd.

Een ander punt bij deze derde peiling zou nog kunnen zijn de scholingsmogelijk-

heden. In hoeverre zijn bijvoorbeeld de diensten hiermee bekend en van welke

wordt er in de praktijk vooral gebruik gemaakt.

Daarnaast zou nog kunnen worden nagegaan hoe het inmiddels met de voorgeno-

men samenwerkingsafspraken met de uvi's gaat. Bij deze tweede peiling gaven

immers 18 diensten aan dat zij nog geen periodiek gestructureerd overleg met de

uvi's hadden, maar dit wel graag zouden willen hebben. De derde peiling biedt

mogelijkheden om bij hen na te gaan of dit inmiddels van de grond is gekomen (en

zo nee, waarom nog niet). Het lijkt zinvol om in dat verband dan tevens na te gaan

of het periodiek overleg met de uvi zich ook vertaalt in concrete resultaten (in de

zin van: helpt het de reïntegratie van een werknemer te bevorderen of is daar

eventueel nog meer voor nodig?).
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Tot slot kan nog het volgende als aandachtspunt worden aangewezen bij deze der-

de peiling.

Het aantal deelnemers aan het panel bestond in het begin uit 110 (hoofd-

vestigingen) van diensten maar dit is inmiddels 'geslonken' naar 90 diensten. Deze

uitval van 20 diensten is nauwelijks veroorzaakt doordat diensten medewerking

hebben opgezegd; in de loop der jaren zijn slechts 4 diensten om die reden uit het

panel verdwenen. De uiffal is met name het gevolg van fusies van een dienst met

een andere deelnemer aan het panel (11 diensten kunnen om die reden niet meer

als aparte, zelfstandige diensUdeelnemer aan het panel worden beschouwd) of als

gevolg van opheffing van de dienst (bU in totaal 5 diensten vormt dit de reden

waarom zij uit het panel zijn gevallen). Hoewel de respons die bij de peilingen is

gehaald bijzonder goed te noemen is (bij de eerste peiling 74Vo en bij de trveede

peiling SlTo) en het derhalve ook met het aanschrijven van 90 diensten waar-

schijnlijk nog wel zal lukken om de gegevens van een groot aantal diensten te ver-

krijgen, lijkt het desalniettemin gewenst te proberen om voor aanvulling te gaan

zoÍgen. Op dit front liggen er namelijk nog wel enige mogelijkheden, hoewel bij

de haalbaarheidsstudie indertijd wel alle arbodiensten zijn aangeschreven en dege-

nen die op dit moment niet aan het panel deelnemen derhalve voornamelijk dien-

sten zullen zijn die toen aangaven van deelname af te zien. Wellicht dat zij nu, met

de voorbeelden van de eerste en tweede peiling voorhanden, alsnog 'over de streep

te halen zijn'. Dit zal echter wel de nodige extra inspanningen gaan vergen,

waarbij een actieve ondersteuning vanuit de koepels van arbodiensten alsmede

vanuit het ministerie zeker niet gemist zal kunnen worden.
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Bijlage I

Vragenlijst tweede peiling

en introductiebrief
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Aan de contactpenoDen bij de diensten die
deelnemen aan het arbodierstenpanel

Onibn nÈt* )loofddorp Telefronnurnmcr

s2Bsy»u

TeleÍudrctt

u23 554 93 04

loE0ml/b9802465.pud/hoa 30 okmbcr l99t

uwkenmerlr lrwbridvan

Betrefr: tweede meting bii het aóodienstenpancl

Geachte heer/ mevrouw,

Als contacpennon van eetr van de 106 arbodiensEn die deelnemen aan het
arbodiensteryanel stunen wij u biigaand de rragenlis bc vqlr de tweede pei-
liqg bU dit panel. Derzc vragenlijst is opgesteld in nauw overleg met de Begelei-
diagscomrtissie 'ArbodiencterTanel' waarin -'ring hebben Sm/, BOA, alle koe
pels van arbodiensteir en enkele grote landeliike albodienstem" Samen met hen
bopen wij dat enrenals bU de eerstepeiling, de reqrons op deze tweËdc peiling bU
het panel bijzonder goed zat worden.

Naar onze inschatting zal het invullen van deze vragenlijst circa twintig minuten
à een half uur in beslag nemen. Dit is aaruienlijk korteidan het tijdsbeslag voor
de eerste Peiling, vooral omdat in deze vragenlÍrjst niet naar compiere twantita-
tieve schattingen zal wordt gevraagd.
Op het voortlad van de enErëte wordt nader toegelicht hoe de vragentijst nrcet
worden ingewld.

u/U da*en u alvast voor uw medewerking en lropen deze vragenlij$ weer zo
qpoedig mogeliik van u retour te krijgen via de bijgevoegde answoordervelop (een
postzegel plakken is niet mdig).

Met wiendelijke groet,
NIA TNO'B.V.

I.o.
drs. D.J.

ttAIM)BV.
Wa
hlaÉarcnucr5r
zq2t H@fiddoÍp

Poörs78
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ToB5s49Bg
Fozj55493 94

m€rÍrr€t
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Projectleidei

lnnowtíewn orödd, orgonisoic en tecànologie





VRAGENLIJST ARBODIENSTENPANEL

1998, TWEEDE PEILING

Deze vragenlijst vormt de tweede peiling bij het arbodienstenpanel over de praktijkervaringen bij het
(re)integreren van werknemers met een arbeidshandicap. Alle déelnemers aan het panel worden
vriendelijk verzocht deze vragenlijst in te vullen (dus ook de diensten die niet hebben meegedaan aan
de eercte peiling).

lnhoud van deze tweede peiling
ln deze tweede peiling staan vooral uw verwachtingen omtrent de nieuwe Reïntegratiewet (REA)

centraal. Hoe heeft uw dienst zich hierop voorbereid, tegen welke knelpunten bent u hierbij eventueel
al aangelopen of verwacht u te zullen aanlopen, wat zijn de inschattingen omtrent het gebruik van de
voorzieningen die de REA biedt, e.d. Tevens wordt in deze vragenlijst nader ingegaan op de samen-
werking met de UVI's en met andere externe deskundigen/instanties ten behoeve van de reïntegratie.
Hoe loopt die samenwerking en welke wensen leven er nog op dit terrein?

Wie vult de vragenlijst in?
Bij voorkeur een of meer personen die een zo goed mogelijk beeld kunnen schetsen voor uw gehele
dienst. Mocht dit bij sommige vragen echter lastig liggen, dan hoeft dit geen belemmering te vormen
om deze te beantwoorden. Aan het eind van de enquëte kunt u namelijk aangeven bij welke vragen
wij het antwoord mogen beschouwen als 'min of meer geldend voor uw gehele díenst' en welke
vragen voorlopig alleen de mening weergeven van degenen die de vragenlijst hebben ingevuld. Bii de
interpretatie van de gegevens wordt daarmee dan rekening gehouden.

Hoe de vragenlijst in te vutten?
- De meeste vragen zijn van een aantal antwoordmogelijkheden voorzien. U kunt dan steeds het

blokje aankruisen voor het antwoord dat volgens u van toepassing is.

- Bíj sommige vragen wordt een korte toelichting van u gevraagd.

- Soms kunt u vragen overslaan. Dan staat er achter het door u aangekruiste antwoord een pij! - >
met 'doorgaan met vraag ...r.

Eventuele aanvullende opmerkingen kunt u bij de vragen zelf aangeven of gebruik maken van de
ruimte die hiervoor achterin de vragenlijst is gereserveerd.

Problemen met invullen?
Als u vragen heeft bij het invutlen, dan kunt u vanzelfsprekend altijd even contact met ons opnemen
(telefoon: O23 - 554 9393 en vragen naar Renée van Amstel oÍ ondergetekende).

Wij danken u alvast voor uw medewerking en hopen deze vragenlijst weer zo spoedig mogelijk retour
te ontvangen via de bijgevoegde antwoordenvelop (een postzegel plakken is niet nodig).

Met vriendelijke groet,
NIA TNO

Dick van Putten
(projectleider)





NIA TNO - Polarisavenue 151 - 2132 JJ HooÍddorp
tel.: 023-5549393 proiectnummer: 1 080OOí

Respondentnummer

1. Hoe wordt er bij uw dienst aangekeken
tegen de mogelijkheden die de REA
biedt?

E
n
tr

overwegend positief
neutraal
overwegend negatieÍ

2, Hoe heeft uw dienst zich INTERN voorbereid op de invoering van de REA?

(meer antwoorden zijn mogelijk)

richting eigen perconeel
! het eigen personeel heeft schriftelijke documentatie over de 'ins en outs' van deze wet gekregen
! er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor het eigen personeel over de REA
I we hebben intern afspraken gemaakt over de procedure en criteria die aangehouden zullen worden bij het geven

van een medisch arbeidskundig oordeel over oÍ iemand wel oÍ niet arbeidsgehandicapt is
! voor onze eigen deskundigen hebben we gezorgd vooÍ een lextra) scholing op het terrein van reïntegratie
E we hebben er extra deskundigen voor aangenomen, en wel van de votgende disciplines:

dchting werkgevers en werknemerc
! we hebben schriftelijk voorlichtingsmateriaal verspreid onder'onze' werkgevers betreffende de REA
tr we hebben zelf voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de werkgevers betreÍfende de REA
E we hebben deelgenomen aan bijeenkomsten voor werkgevers die door anderen hierover waren georganiseerd
! in onze wachtruimten ligt schriftelijk voorlichtingsmateriaal over de REA dat men kan meenemen
! in persoonlijke gesprekken met onze klanten hebben we ze over de REA geïnformeerd

tr (nog) anders hebben wij ons er intern op voorbereid, nl



3. Hoe bekend is de REA inmiddels bij de werkgevers? Wat is de indruk bij uw dienst hierover?

D het merendeel is hiervan inmiddels wel op de hoogte
D het merendeel heeft er wel van gehoord maaÍ is nog niet bekend met de details
! het merendeel is er nog helemaal niet mee bekend

! de grote bedrijven zijn hiervan inmiddels wel op de hoogte, het midden-en kleinbedriiÍ (MKB) veel minder

fl bij het MKB is men hiervan inmiddels wel op de hoogte, maar bij de grote bedrilven veel minder

D het ligt naar onze indruk nog anders, nl.:

4. En wat is de (eerste) indruk bij uw dienst hoe de werkgevers aankijken tegen de REA?

E het merendeel is overwegend positief

D het merendeel is overwegend negatief
E het merendeel heeft er nog geen (uitgesproken) mening oveÍ

D het ligt anders, nl.

S. Voor het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer in een andere functie, kan de werkgever nu een

herplaatsingsbudget aanvragen of een pakket op maat. Wat zijn de verwachtingen b'tj uw dienst hierover:
Zal uw dienst hierdoor nu vaker dan voorheen de mogelijkheid kunnen benutten van terugkeer bij de eigen werkgever

in een andere Íunctie?

E ja, wij verwachten dat die mogelijkheid nu vaker benut zal worden
I nee, wij verwachten niet dat hierdoor het aantal herplaatsingen in een andere Íunctie zal toenemen

E ligt anders, nl.

--l-----
I

5a. Heeft uw dienst al ervaring opgedaan I O nee --> DOORGAAN MET VRAAG 6
met een herplaatsingsbudget? I O ja

I
I__L____

Sb. Zo ia, hoe waren die ervaringen met het aanvragen van dit budget en kunt u uw antwoord kort toelichten?

E die waren gunstíq, omdat:

! die waren ONgunstig, omdat:

5c. En kon men et dlles mee doen wat nen wilde respectievelijk de hoogte van dit budget:: hoe waren de ervaringen

daarmee?

D die waren gunstig, omdat:

! die waren ONgunstig, omdat:



6. En voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte waaryoor met de BEA een werkgever nu een plaatsingsbud-
get krijgt, alsmede geen fincancieel risico meer loopt bij ziekte. Wat zijn de verwachtingen bij uw dienst hierover:
Zullen werkgevers hierdoor vaker dan voorheen een arbeidsgehandicapte in dient gaan nemen?

E ja, wrj verwachten dat die mogelijkheid nu vakeÍ benut zal worden
! nee, wij verwachten niet dat werkgevers hierdoor vaker zullen besluiten om een arbeidsgehandicapte in dienst te

nemen
f] ligt anders, nl.

6a. Heeft uw dienst al ervaring opgedaan I O nee --> DOORGAAN MET VRAAG 7
met een plaatsingsbudget? Dja

6b. Zo ja, hoe waren die ervaringen met het aanvragen van dit budget en kunt u uw antwoord kort toelichten?

I die waren gunstig, omdat:

E die waren ONgunstig, omdat:

6c. En kon men er alles mee doen wat men wilde respectievelijk de hoogte van dit budget;: hoe waren de ervaringen
daarmee?

I die waren gunstig, omdat:

! die waren ONgunstig, omdat:

7. Hoe heeft uw dienst zich EXTERN voorbereid op de BEA?:
Heeft uw dienst met het oog op de invoering van de REA bijvoorbeeld nog nader contact/overleg gehad met de UVI's
waarmee uw dienst te maken heeÍt?

O ia, met alle UVI's waarmee wij in de praktijk te maken hebben

I ja, maar niet met al]e

I nee, nog geen nader contact over gehad maar we zijn dat nog wel van plan 
], OOOnGAAN MET VRAAG g

E nee en we zijn dat (voorlopigl ook niet van plan J

7a. Vonden die contacten plaats op centraal I n alben op centraal niveau
niveau of ook - oÍ alleen - in de regio's I n zowel centraal als ook in de regio('s)
(dus tussen een vestiging 

".."-n ï- dienst I n alben in de regio(,s)
en een vestiging van een UVll 7 I



8. Hoe was de samenwerking tussen uw dienst en de UVI's vóórdat de REA werd ingevoerd?

I over het geheel genomen goed

I met een aantal UVI's goed, met een aantal minder goed

! oveÍ het geheel genomen niet zo goed

D lag anders, nl.

g. En hoe wordt bij uw dienst de samenwerking met de UVI's onder de REA ingeschat?

I die zal beter worden
n die zal slechter worden
tr zal niet wezenliik veranderen

1O. Sommige diensten hebben met één oÍ meer UVI's een periodiek, gestructureerd overleg over de reihtegratiedossiers.
ls dat bil uw dienst ook het geval?

E nee, en wij vinden dat ook niet echt nodig -1- I-> DOORGAAN MET VRAAG 11
n nee, maar wij zouden dat wel graag willen J
! ja, met de volgende UVI's hebben wij een periodiek, gestructureerd overleg over de reïntegratiedossiers:

1Oa. Zo ja, hoe vaak vindt dat overleg in de regel plaats?

tr 1 keer per maand
E 1 keer per 2 maanden
D 1 keer per 3 maanden
tr anders, nl.:

1Ob. Welke deskundigen nemen aan dit overleg in de regel deel?

- namens onze dienst meestal:

- van de betrokken UVI('s) meestal:

1Oc. Wordt het bil uw dienst als een optimale gezamenlijke gevalsbehandeling beschouwd of leven er wat dit betreft bij uw
dienst nog enige wensen?

I wij vinden het al optimaal; bij ons leven wat dit betreft verder geen wensen
! nee, voor een optimale gezamenlijke gevalsbehandeling zal volgens ons nog het volgende nodig zijn:



1 1. Hieronder noemen we een aantal instanties die voor arbodiensten mogelijk (ook) samenwerkingspartners zouden kunnen
zijn in de reïntegratie-trajecten.
Van u zouden we graag willen weten oÍ uw dienst hiermee wel oÍ geen contacten heeft 'lopen' over samenwerken (of
nog geen contact mee heeft maar wel van plan is om hiermee contact te gaan zoeken).

heeft uw dienst hiermee
c o nta cten o ver sa men werken ?

sinds wanneer bestaan
die contacten?

al vóór sinds
iuli 1998 iuli 1998

nee, ook nog niet/ la

tr

tr

tr

tr

tr

tr

niet van plan wèl van plan

arbeidsbureau's

sociale diensten

Centra voor Werk en lnkomen

uitzendbureau's

verzekeraars

bureau's voor outplacement/
headhunters

bureau's voor juridische adviezen

mediator /conf lictbemiddel aar(s)

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr
tr

tr

tr

o

tr

tr

0

tr

u
tr

tr

E

tr

tr

tr
tr

tr

12. Over de rol van de verzekeraars in de reïntegratie-trajecten zouden we u nog het volgende willen vragen:
ls het uw dienst al eens overkomen dat er door de verzekeraar van de werkgever voor het ziekterisico/de loonderving,
eisen of voorwaarden werden gesteld aan de reihtegratie-activiteiten die uw dienst voor een werknemer wilde onder-
nemen?

E nee, dat hebben wij tot nu toe nog nooit meegemaakt --> DOORGAAN MET VRAAG 13a

E nee, nog niet meegemaakt maar het zou wel kunnen gebeuren gezien de polisvoorwaarden die (sommige)
werkgevers hebben waarmee wij te maken hebben

D ja, dat is ons wel eens een keer overkomen
I dat is ons al meedere keren overkomen
D dat overkomt ons regelmatig

'12a, Kunt u kort toelichten wat die eisen of voorwaarden dan inhouden? Liggen die voornameliik op het financiële vlak,
houden zij uitsluiting in van werknemers met bepaalde klachten/diagnoses, wil men zich dan (ook) inhoudelijk met de
reihtegratie-activiteiten bemoeien, e.d,?

12b. Hoe wordt eÍ bij uw dienst tegen deze eisen van de vezekeraar aangekeken?

D overwegend positief
I neutraal
I overwegend negatief



13a. Verwacht u dat werkgevers erop zullen gaan aandringen om bij zieke werknemets een medisch arbeidskundig oordeel
aÍ te geven dat betrokkene arbeidsgehandicapt is?

I wij verwachten dat er wat dit betreft grote druk op ons zal worden uitgeoefend
I verwachten hierop wel enige druk
I verwachten hierop nauwelijks druk
E zal anders liggen, nl.

13b. En voor werknemers met een aandoening oÍ een beperking die nog niet ijn uitgevallen maar waarbij uw dienst inschat
dat eÍ extra inspanningen nodig zullen zijn om te voorkomen dat zij zullen gaan uitvallen:

Zal uw dienst die beoordelen als arbeids-
gehandicapt om een beroep te kunnen
doen op een herplaatsingsbudget?

13c. Heeft die situatie zich al eens vooÍge-
daan?

D nee ---> DOORGAAN MET VRAAG 14

trja

tr

D

nee
ja

14. En wat verwacht uw dienst van de werknemers waarbi.i uw dienst van oordeel is dat zij als arbeidsgehandicapt zouden
kunnen worden aangewezen: Zullen zij het predikaat 'arbeidsgehandicapt' willen krijgen of verwacht u dat een deel
hiertegen bezwaar zal maken/ onderuit zal willen komen?

Wij verwachten dat van degenen die wij als arbeidsgehandicapt beoordelen:

E meer dan de helft hiertegen bezwaar zal maken
D ongeveer de helÍt
D tussen de helft à een kwart
E minder dan een kwart
n slechts enkelen zullen hiertegen bezwaar maken
! zal anders liggen, nl.



15a. ls deze FARBo-regeling bij uw dienst I D ja
bekend? | ! wel van gehoord, maar de details zijn ons (nog) niet bekend

E nee

15b. Wat zijn uw verwachtingen oveÍ het gebruik van deze regeling. Zal er door werkgevers in de toekomst vaak, aÍ en toe
of nauwelilks gebruik van worden gemaakt?

Onze inschatting is dat er:
E vaak een beroep op zal worden gedaan

E af en toe
E nauwelijks een beroep op zal worden gedaan
E geen mening/ kunnen daarover (nogl geen inschatting geven

15c. Welke bedrijven zullen volgens uw dienst, voornamelijk gebruik gaan maken van de mogelijkheden die de FARBO-
regeling biedt?

! voornamelijk de grote bedrijven
fl voornamelijk het midden- en klein bedrijf (MKBI

n dat zal niet afhangen van de grootte van het bedrijf, het kan voor ieder bedrijf interessant zijn
D geen mening/ kunnen daarover {nog) geen inschatting geven

15d. Verwacht u dat de FARBo-regeling een bijdrage zal kunnen gaan leveren aan het bevorderen van de reihtegratie?

! ja, het zal hieraan een grote bijdrage kunnen leveren
I een kleine bijdrage

I nee, het zal hieraan nauwelijks tot geen bijdrage aan leveren

een werkgever voor het.verbeteren van I n ia
de arbeidsomstandigheden een beroep I

heeÍt gedaan op deze FARBO-regeling?

16a. Zo ja, waren de ervaringen daarmee gunstig of ongunstig en kunt u uw antwoord kort toelichten?

D die waren gunstig, omdat:

! die waren ONgunstig, omdat:



17. Heeft uw dienst bepaalde afspraken met I n nee ---> DOORGAAN MET VRAAG 18
exteme psychologen en/of psychiaters I n ja
die u zonodig kunt inschakelen voor de
reïntegratie van een werknemer ?

17a. Staan die afspraken op papier? I ! ja
! nee

17b. Van wanneer dateren die afspraken?
(indien uw dienst met verschillende psychologen of psychiaters aíspraken heeft, dan degene aanhouden met wie het eerst deze
afspraken zijn gemaakt)

E die afspraken waren al vóór 1996 gemaakt
tr ze zijn in 1 996 gemaakt

I ze dateren van recenter (dus in 1997 of dit iaar gemaaktl

17c. Wanneer wordt er gebruik van gemaakt: voornamelijk voor feed-back op de diagnostiek of (ook) om hen te kunnen
inschakelen voor de verdere begeleiding van een werknemer?

We gebruiken onze contacten die we hebben met psychologen/psychiaters :

D voornameliik voor nadere diagnostiek
n voornamelijk om hen te kunnen inschakelen voor de verdere begeleiding van een werknemer
I voor beide mogelijkheden
I nog anders, nl.

17d. Wat voor aÍspraken heeft uw dienst I de rekening gaat ín zo'n geval meestal naar:
hierbij over de financiering? tr de werkgever

tr de zorgverzekeraar
n de UVI
n anders, nl.l

17e. Kunt u een indicatie geven hoevaak, | - per bedrijfsarts gemiddeld: .............,keer permaand
gemiddeld genomen, een bedÍiiÍsarts bii
uw dienst een beroep doet op deze I n geen idee/ kan geen schatting hierover geven
externe hulpverlener{s) ?

171, En komt het wel eens voor dat ook I n ia, vaak
andere deskundigen bij uw dienst op I n soms
deze externe hulpverlener(s) een beroep I I zelden
doen? ll nee,nooit



18. Heeft uw dienst zelf één of meer I tr nee ---> DOORGAAN MET VRAAG 19
psychologen in dienst? | n la

18a. Wanneer uw dienst voor de reihtegratie van een werknemer een beroep doet op een psycholoog of een psychiater
buiten de dienst: wat is daarvoor dan de reden?

E onze eigen psycholoog heeft geen taak op dit terrein heeft/houdt zich met andere zaken bezig
I er is dan sprake van een intem capaciteitsprobleem
D omdat de betrokken werknemer of werkgever dan voorkeur heeft voor iemand buiten de dienst
E gebeurt (ookl wel eens om een andere reden, nl.



19. Heeft uw dienst bepaalde aíspraken met I D nee ---> DOORGAAN MET VRAAG 20
exteme fysiotherapeuten die u zonodig I n ia
kunt inschakelen voor de reïntegratie van
een werknemer ?

1 9a. Staan die afspraken op papier? | ! ia
E nee

19b. Van wanneer dateren die afspraken?
lindien uw dienst met verschillende fysiotherapeuten afspraken heeft, dan degene aanhouden met wie het eerst deze afspraken zijn
gemaaktl

! die afspraken waren al vóór 1996 gemaakt

D ze zijn in 1996 gemaakt
I ze dateren van recenter (dus in 1997 oí dit jaar gemaakt)

19c. Wanneer wordt er gebruik van gemaakt: voornamelijk voor feed-back op de diagnostiek of (ook) om hen te kunnen
inschakelen voor de verdere begeleiding van een werknemer?

We gebruiken onze contacten die we hebben met fysiotherapeuten :

E voornamelijk voor nadere diagnostiek
E voornamelijk om hen te kunnen inschakelen voor de verdere begeleiding van een werknemer
I voor beide mogelijkheden
E nog anders, nl.

19d. Wat vooÍ afspraken heeft uw dienst I de rekening gaat in zo'n geval mecstal naar:
hierbij over de financiering? 

I I de werkgeveÍ
tr de zorgverzekeraar
E de UVI
D anders, nl.:

19e, Kunt u een indicatie geven hoe vaak, | - per bedrijfsarts gemiddeld: ....,......... keer per maand
gemiddeld genomen, een bedrijfsarts bij
uw dienst een beÍoep doet op deze | tr geen idee/ kan geen schatting hierover geven
exteÍne Íysiotherapeuten?

1 9f. En komt het wel eens vooÍ dat ook | ! ja, vaak
andere deskundigen bij uw dienst op I n soms
deze externe hulpverlener(sl een beroep I n zeldendoen? ln nee,nooit



20. Heeft uw dienst zelÍ één of meer I tr nee --> DOORGAAN MET VRAAG 21

Íysiotherapeuten in dienst? I D ja

2Oa. Wanneer uw dienst voor de reïntegratie van een werknemer een beroep doet op fysiotherapeut buiten de dienst: wat
is daarvoor dan de reden?

I onze eigen fysiotheraeut heeft geen taak op dit terrein heeft/houdt zich met andere zaken bezig

E er is dan sprake van een intern capaciteitsprobleem

D omdat de betrokken werknemer of werkgever dan voorkeur heeft voor iemand buiten de dienst
fl gebeurt (ook) wel eens om een andere reden, nl.
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21. Heeft uw dienst bepaalde afspnken met I D nee ---> DOORGAAN MET VRAAG 22
maatschappelijk we*erc buiten de dienst | | ja
die u zonodig kunt ínschakelen voor de
reïntegratie van een werknemer ?

21a. Staan die afspraken op papier? I ! ja

E nee

21b. Van wanneer dateren die afspraken?
lindien uw dienst met verschillende maatschappeliik werkers afspraken heeft, dan degene aanhouden met wie het eerst deze afspn-
ken zfin gemaaktl

D die afspraken waren al vóór 1996 gemaakt
! ze ziin in 1996 gemaakt
n ze dateren van recentert (dus in 1997 of dit iaar gemaakt)

21c. Wanneer wordt er gebruik van gemaakt: voornameliik om advies in te winnen of (ookl om hen te kunnen inschakelen
voor de verdere begeleiding van een werknemer?

We gebruíken onze contacten die we hebben met maatschappelijk werkers :

tr voornamelijk om advies in te winnen ,

E voornamelijk om hen te kunnen inschakelen voor de verdere begeleiding van een werknemer
D voor beide mogelijkheden
E nog anders, nl.

21d, Wat voor afspraken heeft uw dienst I de rekening gaat in zo'n geval meestal naaÍ:
hierbij over de financiering? 

I n de werkgever
E de zorgverzekeraar
I de UVI
I anders, nl.:

21e. Kunt u een indicatie geven hoe vaak, | - per bedrijfsarts gemiddeld: ............. . keer per maand
gemiddeld genomen, een bedrijfsarts bij
uw dienst een beroep doet op deze I n geen idee/ kan geen schatting hierover geven
externe maatschappelijk werkers?

21Í. 'En komt het wel eens voor dat ook I n ja, vaak
andere deskundigen bij uw dienst op I n soms
deze externe hulpverlener(s) een beroep I I zeldendoen? ln nee,nooit
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22. Heeft uw dienst zelf één of meer I n nee --> DOORGAAN MET VRAAG 23
maatschappelijk werkers in dienst? | I ja

22a, Wanneer uw dienst voor de reïntegratie van een werknemer een beroep doet op een maatsschappelijk werker buiten
de dienst: wat is daarvoor dan de reden?

! onze eigen maatschappelijk werker(s) heeft geen taak op dit terrein heeft/houdt zich met andere zaken bezig

E er is dan sprake van een praktisch capaciteitsprobleem
E omdat de betrokken werknemer of werkgever dan voorkeur heeft voor iemand buiten de dienst
E gebeurt (ook) wel eens om een andere reden, nl.

13



23. Heeft uw dienst bepaalde aíspraken met I D nee --> DOORGAAN MET VRAAG 24
ziekenhuizen oí specialistenpoli's die u I tr ja
zonodig kunt inschakelen voor de reihte-
gratie van een werknemer ?

23a. Staan die aÍspraken op papier? | tr ja

D nee

23b. Van wanneer dateren die afspraken?
lindien uw dienst met verschillende ziekenhuizen of speciatiistenpoli's afspraken heeft, dan degene aanhouden met wie het eerst
deze afspraken ziin gemaakt)

! die afspraken waÍen al vóór 1996 gemaakt

E ze ziin in 1996 gemaakt
fl ze dateren van recenter (dus in 1997 oÍ dit jaar gemaaktl

23c. Wanneer wordt er gebruik van gemaakt: voornamelilk voor Íeed-back op de diagnostiek of (ook) om hen te kunnen
inschakelen voor de verdere begeleiding van een werknemer

We gebruiken onze contacten die we hebben met zÍekenhuizen of specialistenpoli's :

D voornamelijk voor nadeÍe diagnostiek
fl voornamelijk om hen te kunnen inschakelen voor de verdere begeleiding van een werknemer

! voor beide mogelijkheden
! nog anders, nl'

23d. Wat voor afspraken heeft uw dienst I de rekening gaat in zo'n geval meestal naar:
hierbii over de Íinanciering? tr de werkgever

D de zorgverzekeraar
tr de UVI
tr anders, nl.:

23e. Kunt u een indicatie geven hoe vaak, | - per bedrijÍsarts gemiddeld: .............. keet per maand
gemiddeld genomen, een bedrijfsaÍs bij
uw dienst een beroep doet op die | tr geen idee/ kan geen schatting hierover geven

ziekenhuizen oÍ specialistenpoli's?

231. En komt het wel eens voor dat ook | tr ja, vaak
andere deskundigen bij uw dienst op I n soms
deze externe hulpverleners een beroep I n zeldendoenT ln nee,nooit



24. Heeft uw dienst bepaalde afspraken met I D nee --> DOORGAAN METVRAAG 25
rugadviescentra die u zonodig kunt in- | n ja
schakelen voor de reïntegratie van een I

werknemer ?

24a. Staan die afspraken op papier? I n ja

tr nee

24b. Van wanneer dateren die afspraken?
íindien uw dienst met verschillende van dergelijke centra of instituten afspnken heeft, dan degene aanhouden met wie het eerst
deze afspraken zijn gemaakt)

! die afspraken waren al vóór 1996 gemaakt
E ze zijn in 1996 gemaakt
E ze zijn dateren van recenter (dus in 1997 of dit jaar gemaakt)

24c. Wanneer wordt er gebruik van gemaakt: voornamelijk voor feed-back op de diagnostiek of (ook) om hen te kunnen
inschakelen voor de verdere begeleiding van een werknemer?

We gebruiken onze contacten dÍe we hebben met rugadviescentra of soortgelijke instituten :

E voornameliik voor nadere diagnostiek
! voornamelijk om hen te kunnen inschakelen voor de verdere begeleiding van een werknemer
E voor beide mogelijkheden
E nog anders, nl.

24d. Wat voor afspraken heeft uw dienst I de rekening gaat in zo'n geval meestal naar:
hierbij over de Íinanciering? 

I n de werkgever
D de zorgverzekeraar
tr de UVI

E de bedrijfstakorganisatie
tr anders, nl.:

24e. Kunt u een indicatie geven hoe vaak, I - per bedrijfsarts gemiddeld: keer per maand
gemiddeld genomen, een bedrijfsarts bij
uw dienst een beroep doet op die I O geen idee/ kan geen schatting hierover geven
centra oÍ instituten?

24Í. En komt het wel eens vooÍ dat ook I tr ja, vaak
andere deskundigen bij uw dienst op I I soms
deze externe zorgaanbieders een beroep I I zeldendoen? ln nee,nooit
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25. Heeft uw dienst bepaalde aíspnken met | | nee ---> DOORGAAN MET VRAAG 26
huisartsen waaÍop u zonodig een beroep I g ja
kunt doen voor de reihtegratie van een

werknemer?

25a. Van wanneer dateren die aÍspraken?
(indien uw dienst met verschillende huisartsem afspnken heett, dan degene aanhouden met wie het eeÍst deze afspraken ziin ge-

maakt)

! die afspraken waren al vóór 1996 gemaakt

! ze ziin in 1 996 gemaakt

I ze dateren van recenter (dus in 1997 oÍ dit laar gemaakt)

-T;-;, 
;;";;;"" het convenant tussen de NVAB en de LHV

I n ja, anderszins

I I nee, die aÍspraken staan niet op papier
I

-J----_

2Sc. Wanneer wordt er gebruik van gemaakt: voornamelijk voor feed-back op de diagnostiek of (ook) om te kunnen

inschakelen voor de verdere begeleiding van een werknemer?

We gebruiken onze contacten die we hebben met huisartsen :

! voornamelijk voor nadere diagnostiek/ feed-back op de diagnostiek

fl voornamelijk om hen te kunnen inschakelen voor de verdere begeleiding van een werknemer

D voor beide mogelilkheden
D nog anders, nl.

25d. Wat voor afspraken heeÍt uw dienst I de rekening gaat in zo'n geval meestal naar:
hierbij over de Íinanciering? I n de werkgever

E de zorgverzekeraar
tr de UVI
tr anders, nl.:

2Se. Kunt u een indicatie geven hoe vaak, I - per bedrijfsarts gemiddeld: ......'....... keer per maand
gemiddeld genomen, een bedrijfsarts bij
uw dienst een beroep doet op die I ! geen idee/ kan geen schatting hierover geven

huisartsen?

25Í. En komt het wel eens voor dat ook I n ja, vaak
andere deskundigen bij uw dienst op I n soms
deze huisartsen een beroep doen? I n zelden

n nee, nooit

t6



26. Wat zijn de ervaringen bij uw dienst wanneer eÍ vooÍ de reïntegratie van een werknemer één van onderstaande

werkaanpassingen wordt geregeld.
ls er dan meestal sprake van een blijvende werkaanpassing voor de betrokken werknemer oÍ gebeurt dat slechts

soms, zelden of eigenlijk nooit?

(Hoewel een en ander uiteraard mede zal afhangen van de werkgever waarmee u dan te maken heeft, gaat het ons

om het totaalbeeld dat uw dienst hierover heeft.l

Wanneer deze aanpassing voor de reihtegratie van
een werknemer wordt geregeld, dan is dit:

andere werktijden

korter werken

andere íunctie

andere werkplek

weglaten van één oÍ meer taken

meestal
blijvend

tr

u

tr

tr

tr

soms
blijvend

tr

tr

tr

n

tr

zelden
blijvend

tr

tr

tl
tr

tr

nooit
blijvend

tr

tr

tr

tr

tr

27. En wat ziin na de invoering van de Wulbz in 1996 bij uw dienst de ervaringen met iemand op arbeidstherapeutische

basis het werk laten hervatten (dus iemand eerst een tijd zonder of slechts tegen gedeelteliike loonwaarde laten wer-

ken). Kunt u dat meestal nog wel regelen wanneer u dit gewenst acht, oÍ valt dit na de invoering van de Wulbz

slechts soms, zelden of eigenlijk nooit meer te regelen?

lemand eerst op arbeídstherapeutische basis het werk laten hervatten, kunnen wii na de Wulbz:

! eigenlijk nooit meer realiseren... ---> DOORGAAN MET VRAAG 28

! zelden realiseren
I soms realiseren
I meestal nog wel realiseren

27a. ls dit nog gebonden aan een specifieke situatie? Bijvoorbeeld: het valt alleen te regelen voor werknemers die door de

UVI zijn erkend als arbeidsgehandicapt, of alleen bi.i werkgevers die volledig ziin verzekerd tegen het risico van loon-

doorbetaling bij ziekteverzuim, e'd'?

E nee

! ja, onze ervaring is dat het voornamelijk valt te regelen wanneer:

17



28. Leven er nog wensen bij uw dienst omtrent werkaanpassingen in het algemeen?

Zijn er bijvoorbeeld bepaalde werkaanpassingen waarbij uw ervaring is dat die nu zelden oÍ nooit gerealiseerd kunnen
worden, maar die volgens uw dienst bij heel wat reïntegraties het proces zouden kunnen versnellen of de
slaagkans in het algemeen kunnen bevorderen?

E nee, bij ons bestaan er geen specifieke wensen op dit terrein
E ja, de volgende werkaanpassingen zouden volgens ons veel meer moeten kunnen worden geregeld:

29. Waarom kunnen bepaalde werkaanpassingen soms, zelden of nooit gerealiseerd worden2 Wat ziin de ervaringen bij
uw dienst hiermee?

Wanneer een werkaanpassing niet gerealiseerd kan worden, meestal soms zelden nooit
dan is dit omdat:

- de werkgever dan de kosten te hoog vindt

. de werkgever die extra energie er niet in wil steken

- bij het bedrijÍ een gestructureerd beleid ontbreekt om zieke tr tr tr tr
werknemers te helpen te reihtegreren

- de betrokken werknemer het zelí niet wil/ er vanaÍ ziet tr tr tr Cl

om nog andere redenen, nl.:

D meestal

trtrtrtr
trtrtrtr

O soms

E zelden

t8



30. Wat doet uw dienst wanneeÍ een werkaanpassing die u voorstelt toch niet gerealiseerd kan worden?

Wanneet zo'n stiuatie zich voordoet, dan doen wij dit meestal soms zelden nooit

- we leggen de reden hiervan dan vast in het dossier van tr tr tr tr
de betrokken werknemer

- we checken dan nog eens of de reden waarom het niet kan tr tr tr tr
ook echt gegrond is

- we gaan dan nog eens een gesprek aan met de betrokke- tr tr E tr
ne(n) die het'tegenhouden'

- we dragen de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie dan tr E E tr
over aan de werkgever

- we gaan dan zoeken naar een andere werkaanpassing tr tr tr tr
- we bespreken het dan nog eens intern/ binnen de dienst tr tr tr tr

wíj doen dan nog iets anders, nl.:

E meestal

O soms

tr zelden

31. En wat doet uw dienst wanneer u merkt dat een werkgever een werknemer 'liever kwijt dan rijk is' en met name om
die reden niet wil meewerken aan het zoeken naar een oplossing om betrokkene terug te laten keren op het werk?

Kunt u onderstaand kort een beeld schetsen hoe uw dienst zoiets meestal tracht op te lossen?

32. En wat doet uw dienst wanneer u merkt dat een werknemer niet wil meewerken aan het zoeken naar een oplossing
om weer terug te kunnen keren op het werk?

Kunt u onderstaand kort een beeld schetsen hoe uw dienst zoiets meestal tracht op te lossen?

19



33a. Hoe worden bij uw dienst de ervaringen die worden opgedaan in de reïntegratie-tralecten intern teruggekoppeld?

Gebeurt dat:

a, via de intercollegiale toetsing?

b. via het periodieke deskundigenoverleg?

c. via een intern mededelingenblad?

wij koppelen onze eryaringen (ook) nog anders intern terug, nl.:

ia noe niet van toepassing
dat hebben wij niet

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

33b. Heeft uw dienst hierover vaste aÍspraken of wordt het aan iedereen zelf overgelaten öf, en hoè ervaringen in de
reïntegratie-trajecten aan collega's worden terugkoppeld?

tr we hebben daarover vaste afspraken en die staan ook op papier

tr we hebben daarover vaste afspraken maar die staan NIET op papier

tr nee, daarover hebben we geen aÍspraken

lndien u nog aanvullende opmerkingen heeft over de items waarop we bii deze peiling ziin ingegaan, dan vernemen wij dat

uiteraard graag. U kunt daarvoor onderstaande ruimte benutten en eventueel de achterkant van deze pagina.

20
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Uw briefsn Behrndeld door

F. de Groot
Uw kepmerl Doorkiesnummer

o2o-5o47515

Ons kenmerk MEDEDELTNG
V&G/GS/I9288 M 9E.32 vervolg*

Aan de directies van de uitvoeringsinstellingen

z3-o)-ry98 (her)plaatsingsbudgetten REA

Dames en heren,

In ziin vergadering van 4 maart 1998 heeft het Lisv-bestuur het Besluit
(her)plaatsingsbudgetten Wet REA vastgesteld.

Genoemd besluit is reeds gepubliceerd in Staatscourant r998, nr. 5I, d.d.
16 maart r998. De toelichting bii het gepubliceerde Besluit bevat een tweetal
onvolkomenheden. Binnenkort zal de SDU een rectificatie van genoemd besluit
publiceren.

Het in de voorliggende mededeling als bijlage opgenomen besluit is de
gecorrigeerde versie. U wordt verzocht om bii de uitvoering rekening te houden
met de beleidsliinen zoals neergelegd in dit besluit.

Hoogachtend,

drs. R. de Groot,
directeur

Bijlage

Bezoekadres

Gebouw Metropolitan
Buitenveldertselaan 3

to8z vr Amsterdam

Al gemean tclefoonnummer

o2o 5o4 75 oo
Funummcr

o2o 5o4 75 55

Postadícs

Postbus 74765
loTo Br Amsterdam

H.l Litv (Lond.lt)k intlituut sociol. v.ack dngcn) is opdruchtgcvcr
yon uitvo.ringtintt.lling.n toor o.o, W, V/AO cn ZV4 Hzt Lisv

ttclt lod.6 eoot dc uiavo..ing cn bcyord.rt dc somcnwcrking mct

o rb c i dsvoo ai c n n g c n gc m a anlcn.

* M 9832 van 9-3-98 weggooien, deze M bewaren.
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Besluit (Her)plaatsingsbudgetten Wet REA

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
gelet op de artikelen 16 en 17 Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet

REA);

Besluit:

Artikel r

Indien sprake is van een dienstverband waar het aantal overeengekomen
arbeidsuien niet vast ligt, wordt bii de verlaging van het (her)plaatsingsbudget
uitgegaan van het minimaal gegarandeerde aantal uren.

Artikel z

Indien sprake is van een dienstverband met een gegarandeerd aantal arbeidsuren,
waarbij het aantal arbeidsuren in de loop van het iaar kan wiizigen, vindt
aanpassing van het (her)plaatsingsbudget plaats bij verhoging van het aantal uren.

Artikel -r

r. Er wordt geen (her)plaatsingsbudget verstrekt indien de aanwaag betrekking
heeft op eén werknemer voór wie in een periode van drie iaar voorafgaand aan

de aanvraag reeds eerder aan de werkgever een subsidie op grond van de

artikelen rjtot en met 18 van de Wet REA, artikel r3b van de WIW of artikel
8ra van de Arbeidsvoorzieningswet Íggí is verstrekt. Het gestelde in de eerste

volzin is niet van toepassing indien de werkgever aannemeliik maah dat
sprake is van relevante veranderingen in de belastbaarheid van de werknemer.

z. Er wordt geen (her)plaatsingsbudget verstrekt indien er sprake is van kenneliik
onbedoeld gebruik.

Artikel a

Inzake het plaatsingsbudget wordt het bedrag f 8.ooo,- voor het tweede iaar betaald

nadat toetsing heeft uitgewezen dat de dienstbetrekking nog steeds geldt voor
onbepaalde tijd. Betaling van het bedrag f 4.ooo,- voor het derde iaar van de

dienstbetrekking geschiedt analoog.

Artikel5

Bii de afweging (her)plaatsingsbudget versus pakket op maat vergeliikt de

uiivoeringsins[elhng het bediag aan aantoonbare kosten in het geval een pakket op

maat meihet bedrag dat de weikgever zou hebben gekregen indien hif een

(her)plaatsingsbudget zou hebben aangewaagd.
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Artikel 6
I

, In lijn met de concern-aansluitingen in het kader van Pemba ïvoÍden

verzamelingen van werkmaatschappiien onder één aansluitingsnummer
beschouwt àls één werkgever bij de uitvoering van Wet REA.

Artikel T
',,'

, Dit besluit treedt in werking op het tif dstip waarop de Wet REA in werking treedt.

Artikel8

Dit besluit wordt aangehaald als besluit (Her)plaatsingsbudgetten'Wet REA.

' I Dit besluit za| metde toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

) Amsterdam,4 maart 1998

|.F. Buurmeijea
voorzitter

,I
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Toelichting

Besluit (Her)plaatsingsbudgetten ï[/et REA

Alqemene toelichtins

Met de inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
(Wet REA) krijg de uitvoeringsinstelling de mogelijkheid om op aanwaag van een
werkgever een éénmalig forfaitair herplaatsingsbudget à f 8.ooo,- te verstrekken
indien deze een voor de eigen arbeid ongeschikt geworden arbeidsgehandicapte
werknemer gedurende tenminste een iaar na de subsidievaststelling in een andere
functie arbeid laat verrichten (art. 16 REA).

Art. rTWet REA biedt de mogeliikheid aan de uiwoeringsinstelling om op aanvïaag
een forfaitair plaatsingsbudget te verstrekken indien de werkgever een
arbeidsgehandicapte werknemer aanneemt voor tenminste zes maanden. Bij een
dienstbetrekking die voor onbepaalde tifd is aangegaan is de hooge van dit budget f
r2.ooo,- voor het eerste iaar en respectieveliik f. 8.ooo,- en f. 4.ooo,- voor het
tweede respectieveliik derde f aar.

Beide budgetten zijn bedoeld ter financiering van kosten die verband houden met
de (her)plaatsing van een arbeidsgehandicapte. Deze kosten zullen betrekking
hebben op scholing, training of begeleiding van de arbeidsgehandicapte, op
aanpassingen van de werkplek of inrichting van het bedrijf en de bii de arbeid te
gebruiken hulpmiddelen. Daarnaast kunnen deze kosten betrekking hebben op
kosten van tijdeliik mindere arbeidsproduktiviteit van betrokken
arbeidsgehandicapte.

Voor het al of niet toekennen van een herplaatsingsbudget is van belang dat sprake
is van herplaatsing in een andere functie. Bliikens de Toelichting moet de
arbodienst dit aangeven in het reïntegratieplan. Herplaatsing bij de oude werkgever
in de oude functie geeft geen recht op een herplaatsingsbudget. Blijkens de
Toelichting en de Nota n.a.v. Verslag moet het gaan om andersoortige, méér met de
krachten en bel«araamheden van de werknemer overeenkomende arbeid: 'Wel is
duidelijk dat het bij ander werk in ieder geval moet gaan om arbeid die op
essentiële punten verschilt van het werk dat betrokkene placht te verrichten, en dat
hii iuist vanv/ege dat verschil wel kan verrichten.' (Nota n.a.v. Verslag, hftlst. 3)
Het is aan de uitvoeringsinstelling om op basis van de informatie uit het
reintegratieplan te bepalen of door de werkgever c.q. diens arbodienst met recht
kan worden gesproken over hervatting in een andere functie. Daarbii kan niet
alleen worden uitgegaan van de (verandering in) functiebenaming. De
uiwoeringsinstelling moet een inschatting maken van de mate waarin sprake is van
essentiële en, vanuit belasting-/belastbaarheidsoptiek, relevante verschillen in
taken en/of handelingen. Deze inschatting hangt nauw samen met de individuele
omstandigheden van het geval en laat zich niet makkelijk vangen in eenduidige,
algemene toetscriteria.
Inzake het onderscheid eigen versus andere functie bii de oude werkgever worden
vooralsnog geen beleidscriteria vastgesteld.
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Naast de in de artikelen r en 2 van onderhavig besluit vermelde dienstverbanden

kunnen de volgende dienstverbanden worden onderscheiden:

Dienstverband korter dan één jaar: Gelet oP art. 16, derde lid en art. tl, derde lid
REA komt de werkgever in aanmerking voór een (her)plaatsingsbudget, waarbii

het bedrag van de subsidie naar evenÍedigheid wordt verlaagd;

- Dienstverband met een geringer aantal uren dat voor een

voltij dsdienstbetrekkin g 1n de desbetreffende s ector van he] bedrij fs - en

beroepsleven gebruikelilk is: evenredige verlaging van-het budget conform
hetgeén is gesteld in art. 16, derde lid REA en art. r7, derde lid REA;

- Dienstverband met nul-urencontract: conform hetgeen is gesteld in de Nota naar

aanleiding van het Verslag (hoof«lstuk 6) wordt geen budget verstreh.

Artikels eewii ze toelichting

Artikel r

Dit artikel regelt dat het uitgangspunt voor de uiwoeringsinstelling in h.et geval

sprake is van-een diensFer6anà waarin het aantal arbeidsuren niet vastligt. In dat

gàval dient de uitvoeringsinstelling uit te gaan van het minjmum gegarandeerde

àantal uren bij de vaststelling van een verlaagd subsidiebedrag.

Artikel z

Indien sprake is van een dienstverband met een gegarandeerd aantal arbeidsuren

kan het iantal arbeidsuren in de loop van het iaar wiizigen. Bii vermindering van

het aantal uren is wettelijk geregeld dat de hoogte van het budget wordt aangepast

en terugvordering zal plaatJvinden. Dit artikel regelt dat bij verhoging van het
aantal riren herziénin§ van de hoogte van het budget plaatsvindt op basis van het

aantal daadwerkeliik gewerkte uren.

Artikel -r

Het Lisv kan volgens door hem te stellen regels een subsidie als bedoeld in het
eerste lid geheel of gedeeltelijk weigeren, \vanneer voor dezelftle werknemer bii
dezelftle ierkgeverierder een voorziening, (her)plaatsingsbudget of pakket'op-

maat is verstràkt (art. 16 en 17, vierde lid REA). Gezien de formulering van het
vierde lid heeft de uitvoeringsinstelling in voorkomende gevallen strikt genomen

geen rechtsgeldige weigeringsgrond indien het Lisv hier niets regelt.

Voor wat betreft de termiin is aangesloten bij de duur van een plaatsingsbudget (3

jaar). Te denken valt bijvoorbeeld aan de werkgever die ee-n arbeidsgehandicapte
*eri<rremer heeft aangenomen. Hierdoor ontvangt hij gedurende drie jaar een

plaatsingsbudget. Na twee jaar zou de werkgever vooÍ diezelfde werknemer een

Írerplaatiings6udget kunnen aanwagen in verband met het feit dat de werknemer
een-andereÍunctié gaat verrichten. In zo'n geval moet van de werkgever in
redeliikheid kunnen worden gevergd dat hij de aanwaag extra onderbouwt door

aannemelijk te maken dat spàke ii van veranderingen in de belastbaarheid van de

werknemer die welke een nieuwe aanwaag rechtvaardigen.

Artikel +
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Het plaatsingsbudget wordt in etappes uitbetaald. Het bedrag f tz.ooo,- voor het
eerste jaar wordt betaald op het moment dat de uitvoeringsinstelling geinformeerd
is over de totstandgekomen dienstbetrekking voor onbepaalde tiid. De twee overige

bedragen f 8.ooo,- voor het tweede jaar en het bedrag f 4.ooo,- voor het derde jaar

van de dienstbetrekking komen enkel tot uitbetaling nadat toetsing heeft
plaatsgevonden of de dienstbetrekking nog steeds geldt voor onbepaalde tiid.

Artikel s

Indien de werkgever aantoont dat het totaal van de kosten voor het in dienst
houden van zijn arbeidgehandicapte werknemer resp. het in dienst nemen van een

arbeidsgehandicapte werknemer hoger is dan het bedrag van het herplaatsings-
resp. plaatsingsbudget, kan hij in aanmerking komen voor een pakket op maat (art.

18, REA).

Reeds in de algemene toelichting en in de toelichting bij de artikelen r en z is
duidelijk gemaakt dat de toetredingsvoorwaarde 'hoger dan het bedrag van het
(her)plaatiingsbudget' geen eenduidige bedragen ziin. Concreet doet de waag zich
voor of bii parttimers resp. cliënten met een tijdeliik contract niet alleen het
(her)plaatsingsbudget evenredig moet worden verlaagd, maar ook de hoogte van de

aantoonbare kosten om in aanmerking te komen voor het pakket op maat.

Artikel 5 regelt dat de aantoonbare kosten moeten worden vergeleken met het
bedrag dat de werkgever zou hebben ontvangen in het geval hij een
(her)plaatsingsbudget zou hebben aangewaagd.
In het geval een werkgever een zo-urig dienstverband heeft met een
arbeidsgehandicapte werknemer en die hii herplaatst in een andere functie kan hij
in aanmerking komen vooÍ een pakket op maat indien de aantoonbare kosten meer
dan f ^4.oo o,- zljn. Het bedrag
f 4.ooo,. is het bedrag dat de werkgever zou hebben ontvangen bii aanwaag van
een herplaatsingsbudget.
In het geval een werkgever een full time dienstverband heeft met een
arbeidsgehandicapte werknemer voor de duur van slechts één iaar geldt dat de

aantoonbare kosten hoger dan f rz.ooo,- moeten zijn wil hij in aanmerking komen
voor een pakket op maat.

Artikel 6

In het kader van de met de inwerkingtreding van de Wet Pemba per r januari 1998
geintroduceerde premiedifferentiatie is door het Lisv ten aanzien van een aantal

èoncerns bepaald dat premiedifferentiatie (vooralsnog) niet wordt doorgevoerd tot
op het niveau van individuele werkmaatschappijen. Elk van deze concerns wordt
vóor de premiedifïerentiatie dus beschouwd als één werkgever; de premie wordt
verevend op concernniveau.

In de optiek van het Lisv is het consistent om deze lijn door te trekken waar het
gaat om het onderscheid tussen reïntegratie bij eigen werkgever en andere
íerkgever. Dit betekent dat ook hierbij het concern als één werkgever moet worden
bescliouwd en dat bij reïntegratie vanuit een andere werkmaatschappij dus geen
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plaatsingsbudget (5 f z4.ooo,- over drie jaar) doch een herplaatsingsbudget (ó f

^ Nadere inlichtingen kunnen-worden verkregen bij het tandeliik instituut sociale
r i verzekeringen, Postbvs74765, ro7o BT Amsterdam.

r fimsterdam,4 maart 1998

l.F. Buurrneiier,
voorzitter
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Aan de directies van de uitvoeringsinstellingen

Ondemrp

vergoeding rugtrainingen

Dames en heren,

Als gevolg van de nadruk op volumebeheersing en reintegratie heeft zich de laatste
jaren een aanbod van dienstverlening ontwikkeld dat zich richt op beinvloeding van
gedrag en mensen. De kern daarvan is training waarbii cliënten leren orngaan met
hun klachten bij hun functioneren en herstel van hun mentale en fysieke conditie.
Op grond van artikel 57 AAW \ryerden al op bescheiden schaal onder strikte
voorwaarden de zogeheten rugtrainingen verstrekt.

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 9 september il. besloten om akkoord te
gaan Ínet continuering van de verstrekking van deze rugtrainingen onder een
aantal voorwaarden. Het bestuur zal in een later stadium een besluit nemen inzake
burnout-trainingen en traumabegeleiding. Hierover zult u middels een
afzonderlijke Mededeling worden geinformeerd. Voor de beschriiving van de
wettelijke basis en de voorwaarden voor verstrekking verwiizen wij u naar de
biilage bij biigaand besluit.

Opgemerkt wordt dat niet in detail een regeling is gegeven van de gevallen waarin
de voorzieningen verstrekt kan worden. In het biizonder over de indicatiestelling
heeft het bestuur zich niet nader uitgelaten dan hetgeen in bifgaand besluit is
vermeld. Wij verwachten dat de uitvoeringsinstellingen, voortbou'tÀ/end op de
ervaringen tot nu toe, in staat zullen zijn hieraan voldoende invulling te geven. In
het kader van het hieronder bedoelde evaluatieonderzoek zal de indicatiestelling
mede in beschouwing worden genomen.

Besloten is een evaluatieonderzoek te doen een iaar na inwerkingtreding van het
nieuwe beleid. ftn behoeve van het lorantitatieve deel van het evaluatieonderzoek
verzoeken wij u de volgende gegevens te registreren.

. geslacht

. postcode (regio's)
, sectornummer
. soort trainingsactiviteit
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. het trainingsinstituut

. begin- en einddatum van de training (iluur)

. kosten van de training

. heeft de training geresulteerd in werkhervatting

. achtergrondinformatie orrer de training
Deze informatiebehoefte zal door ons nog nader worden uitgewerkt in een

info rmatievoors chrift .

Wii verzoeken u genoemde trainingen conform ha besluit te vergoeden met
ingang van r ol«tober I998. Het biigaand besluit zaléén dezer dagen worden
gepubliceerd in de Staatscourant.

Wiivertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

drs. R. de Groot,
directeur
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Besluit rugtrainingen Rea

Het Landeliik instituut sociale verzekeÍingen
Gelet op de artikelen 15, 18 et 22 van de Wet op de (re)integratie
arbeids gehandicaPten,
Besluit:

Artikel r
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert ter zake van verstrekl«ing van

subsidies voor rugtrainingen een beleid als weergegeven in de bijlage bii dit besluit.

Artikel z
Dit besluit treedt in werking met ingang van r oktober 1998. Het is van toepassing

op aanvragen die worden ontvangen na inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel3
Besluitón van bedrijfsverenigingen met betrekking tot dit onderwerp worden
ingetrokken.

Artikel 4,

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rugkainingen Rea

Dit besluit wordt met de biilage gepubliceerd in de Staatscourant.

Amsterdam, 9 september 1998

f.F. Buurmeijer,
voorzitter
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Biilage

Als gevolg van de nadruk op volumebeheersing en reïntegratie heeft zich de laatste
jaren een aanbod van dienstverlening ontwikkeld gericht op beinvloeding van
gedrag en mensen in werksituaties. De kern daarvan is training waarbii cliënten
leren ómgaan met hun klachten bij hun functioneren en herstel van hun mentale
en fysieke conditie. Op grond van artikel 57 yar, de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet werden tot r juli 1998 al op bescheiden schaal onder
strihe voorwaarden de zogeheten rugtrainingen verstrekt.
In verband met inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie
arbeidsgehandicapten (Rea) met ingang van r juli 1998 heeft het Landeliik instituut
sociale verzekeringen zich beraden over het al dan niet voortzetten van subsidiëring
van rugtrainingen, de gevallen waarvoor subsidie verstrekt kan worden en de

voorwaarden vooÍ subsidiëring. Bij de besluiworming over het beleid heeft het
bestuur acht geslagen op de ervaringen onder de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet, en heeft het de verdeling van verantwoordeliikheden
voor reïntegratie van een arbeidsgehandicapte en het risico van langdurige
arbeidsongeschiktheid in aanmerking genomen.

Het Lisv merkt rugtrainingen aan als voorzieningen die (mede) ziin gericht op

behoud, herstel ofbevordering van de arbeidsgeschiktheid, als bedoeld in de

artikelen 15, 18 en zz Rea. Op grond van artikel 15 Rea kan daarom subsidie voor de

rugtrainingen worden verstrekt aan de werkgever van de arbeidsgehandicapte
werknemei. Op grond van artikel r8 Rea kan een pakket op maat worden verstrekt
indien de werkgèver kan aantonen dat het totaal van de kosten die verband houden
met het in dienst houden of het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte
hoger is dan het bedrag van het (her)plaatsingsbudget. Een subsidie voor de kosten
van rugtrainingen kan onderdeel zijn van een pakket op maat. Vergoeding van of
tegemoetkoming in de kosten van een rugtraining of verstrekking van een

rugtraining kan tot slot op grond van artikel zz Rea worden toegekend aan de

arbeids gehandicapte niet-werknemer.
In geval van herplaatsing in ander werk bii de eigen werkgever of plaatsing bii een

nieuwe werkgever kan de werkgever het (her)plaatsingsbudget op grond van de

artikelen 16 en 17 Rea naar eigen keuze mede aanwenden voor de dekking van de

kosten van rugtrainingen. Door het Lisv vindt bii toekenning geen toetsing plaats

op besteding van dezssubsidies en het hieronder geformuleerde beleid heeft geen

betrekking op toekenning van deze subsidies.
Bij de veritrekking wordt onderscheid gemaah tussen verstrekking aan de

werkgever van een arbeidsgehandicapte werknemer en verstrekking aan de

arbeiàsgehandicapte niet-werknemer. Opgemerkt wordt dat op de verstrekkileel
het algemeen kader van de wet, de uitvoeringsbesluiten en het uitvoeringsbeleid
van toèpassing zijn. Dit betekent onder meer dat de uitvoeringsinstelling niet
zonder meer èlke aanvraag hoeft te honoreren, maar kan beoordelen of ze

verstrekking van de voorziening noodzakeliik acht.

Verstrekking aan de werkgever
Voor rugtrainingen voor arbeidsgehandicapte werknemers kan aan de werkgever

een subiidie woiden verstrekt tot het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten van

de trainingen. De subsidie voor een rugtraining bedraagt per werknemer echter

niet meer dan f 8.9r5,-. In principe worden subsidies slechts verstrekt voor
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rugtrainingen van werknemers die bii aanvang v1n c19 training tenminste 13 weken

veizuimen wegens rugklachten of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.

Eerdere beooràeling en toekenning op basis van een volledig reïntegratieplan is

mogelijk indien aarinemelijk wordi gèmaakt dat langdurige arbeidsongeschiktheid

en iotentiële instroom in de WAO dreigt. Voorwaarde is dat de rugtraininggericht
is op werkhervatting en schadelastbepeiking. Bij de beoordeling-van het recht op de

vooiziening moet dóor de uiwoeringiinstellingen rekening worden gehorrden met

de waag of"vergoeding door een zorgverzekeraar niet aangewezen is.. Indien wordt

Seslotei tot veistrekkíng neemt de werkgever een inspanningsverplichting op zich
gericht op herplaatsing van de werknemer.

ïbekenning aan de arbeidsgehandicapte niet'werknerner
In geval urí 

".r, 
aanvïaag voor rugtraining voor een arbeidsgehandicapte.die geen

*.ikg.r.r (meer) heeft bii wie hii herplaatst kan worden, wordt de voorziening
verstiekt aan de arbeidsgehandicapte. In principe wordt de rugtraining slechts

verstrekt ten behoeve van de arbeidsgehandicapten die bii aanvang van de training
tenminste 13 weken verzuimen. Eerdere beooràeling en toekenning- is-mogeliik
indien uit oíderzoek van de uitvoeringsinstelling aannemelijk wordt dat langdurige

arbeidsongeschiktheid en potentiële instroom inde WAO dreigt. Voonvaarde is dat

de voorzie-ning gericht moèt ziin op werkhervatting en schadelastbeperking-. Bii de

beoordeling ràr, het recht op de voórziening moet door de uiwoeringsinstellingen
rekening w:orden gehouden met de vraag of vergoeding door een zorgveÍzekeraar

niet aanlewezen ii. De voorziening strekt tot volledige vergoeding- van d.e

noodzakilijke kosten van de rugtralning. Tot de kosten worden ook gerekend de

kosten van intake en eventuele andere onderzoekskosten.

Evaluatieonderzoek
Eén iaar na inwerkingtreding van dit besluit zal et een evaluatieonderzoek
plaatsvinden.
Ten behoeve van het kwantitatieve deel van het evaluatieonderzoek worden de

uitvoeringsinstellingen verzocht gegevens te registreren over onder meer geslacht

van de ar6eidsgehandicapte, de sector, het soort trainingsactiviteit en het
trainingsinstituut, duur èn kosten van de training en gegevens over werkhervatting.
Dit verioek zal nader worden uitgewerkt in een informatievoorschrift voor de

uitvoerin gs instellin gen

Amsterdam, 9 september 1998

|.F. Buurmeiier,
voorzitter

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Landeliik instituut sociale

verzekeringen, postbus 74765, roTo BT Amsterdam.
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Aan de directies van de uitvoeringsinstellingen

Ondcmrp

vergoeding rugtrainingen en traumabegeleiding Rea
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roTo BT Amsterdam
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o tbcidswozicn ing cn gc m a.nJa n.

Dames en heren,

Met Mededeling M 98.ro9 d.d. 7-ro-r998 bent u geinformeerd over het besluit van
het Lisv-bestuur om rugtrainingen te vergoeden tot een maximumbedrag van
f 8.9r5,-. Naar aanleiding van reacties op dat besluit heeft het bestuur zich
opnieuw beraden en heeft het overlegd met diverse betrokkenen in het veld. Bij dat
overleg ziin ook betrokken de vergoedingen voor traumabegeleiding en
burnouttrainingen.

Het besluit ten aanzien van de burnouttrainingen is aangehouden. Het voornemen
is om dit in de vorm van een pilot in gang te zettèn. Een plan van aanpak wordt
momenteel uitgewerkt. Hierover zult u middels een Mededeling nog nader worden
geinformeerd.

Voor de traumabegeleiding is als doelstelling gekozen 'reintegratie' en voor het
tijdstip van inzetten het'moment van uitval'. Ten aanzien van de rugtrainingen is
als tiidstip van aanvang aangehouden r3 weken. Voor beide voorzieningen is
besloten tot een verdeelsleutel van 25%o voor rekening van de werkgever c.q.
werknemer enT7yo voor de publieke sector. De voorwaarden waaronder beide
voorzieningen ingezet kunnen worden zijn niet gewijzigd.

Het biigaand besluit'Regeling rugtrainingen en traumabegeleiding Rea 1999' zal
één dezer dagen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Het eerdere Besluit
rugtrainingen Rea wordt daarmee ingetrokken. Het besluit treedt in werking met
ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand na de dagtekening van de
Staatscourant waarin zii wordt geplaatst. Het is van toepassing op aanwagen die
worden ontvangen na inwerkingtreding van deze regeling.
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Wii vertrouwen erop dat u één en ander uit zult voeren conform de intenties van
het besluit.

Hoogachtend,

drs. R. de Groot,
directeur

biil.:
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Regeling rugtrainingen en traumabegeleiding Rea t999

Het Landeliik instituut sociale verzekeringen,
Gelet op de artikelen 15, 18 en 22 van de Wet op de (re)integratie

arbeids gehandicapten,
Besluit:

Artikd r
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert ter zake van verstrekking van

subsidies voor rugtrainingen en traumabegeleiding een beleid als weergegeven in
de bijlage bii deze regeling.

Artikel z
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste

kalendeim"àd rr. de dagtekening vanàe Staatscourant waarin zijwordt geplaatst.

Ze is van toepassing op ainvragen die worden ontvangen na inwerkingtreding van

deze regeling.

Artikel,
Het Besluit rugtrainingen Rea' wordt ingetrokken.

Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rugtrainingen en traumabegeleiding
Rea 1999.

Deze regeling wordt met de biilage gepubliceerd in de Staatscourant.

Amsterdam, zo ianuari ,999

f.F. Buurmeijer,
voorzitter

' Stort touront t9g8, t93
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Biilage

Als gevolg van de nadruk op volumebeheersing en reintegratie heeft zich de laatste

iaren een aanbod van dienstverlening ontwikkeld gericht op beÍnvloeding van
gedrag en mensen in werksituaties. De kern daarvan is training waaóii cliënten
liren ómgaan met hun klachten bij hun functioneren en herstel van hun mentale
en fysieke conditie. Op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet werden
op bescheiden schaal en onder strihe voorwaarden vergoedingen voor zogeheten
rugtrainingen en traumabegeleiding verstrekt.
In verband met inwerkingtreding van de Wet op de (re)integratie
arbeidsgehandicapten (Rea) met ingang van r iuli 1998 heeft het Landelijk instituut
sociale verzekeringen (Lisv) een besluit genomen over de verstrekking van een

vergoeding van de kosten van rugtrainingen. Bij dat besluit heeft het Lisv acht
geslagen op de ervaringen onder de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, en
heeft het de verdeling van verantwoordelijkheden voor reintegratie van een

arbeidsgehandicapte en het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid in
aanmerking genomen. Discussies met betrokkenen bii de verzorging of
verstrekking van vergoeding voor rugtrainingen hebben geleid tot enkele
verduidelijkingen in de formulering van het beleid en een wijziging in de
financiering op basis van de verdeling van de verantwoordelifkheden van partiien
betrokken bii arbeidsongeschihheid van een verzekerde. Tevens is een lijn uitgezet
voor de verstrekking van subsidies voor traumabegeleiding. Om die reden wordt
het eerder getroffen besluit ingetrokken en vervangen door deze regeling.

Onder rugtraining en traumabegeleiding wordt verstaan een training waarbij de

betrokkene leert orngaan met zijn klachten bij ziin functioneren en die is gericht op

herstel van ziin mentale en fysieke conditie ter bevordering van terugkeer in het
arbeidsproces. Traumabegeleiding is een vorm van begeleiding ter verwerking van

het ondervonden trauma gericht op herstel van het functioneren in het
arbeidsproces. Rugtraining en traumabegeleiding zullen doorgaans geïndiceerd
zijn voor hervatting in de eigen arbeid, doch ook voor hervatting in andere arbeid
kunnen ze aangewezenziin. Elke instelling of behandelaar die kan voldoen aan de

eisen van rugtraining of traumabegeleiding als hier bedoeld kan dergelijke
trainingen en begeleidingen aanbieden welke voor gedeeltelilke vergoeding in
aanmerking kunnen komen. Bii vergoeding van (een deel van) de kosten van
rugtraining of traurnabegeleiding aan de werkgeveÍ van een arbeidsgeh-andicapte is

de werkgever de opdrachtgever van het instituut dat of de behandelaar die de

rugtraining of traumabegeleiding verzorgt. Bij verstrekking van de rugtraining_of
traumabeglleiding aan de werknemer is de uitvoeringsinstelling rechtstreeks de

opdrachtgèver van het instituut of de behandelaar en kan zij, rekening houdend
met de wénsen van de betrokkene, bepalen bijwelk instituut ofwelke behandelaar
de rugtraining of traumabegeleiding wordt gevolgd. Vooralsnog worden geen

verdeie eisen gesteld aan de instituten en behandelaars. Op basis van de evaluatie
van het beleid kan hiertoe alsnog worden besloten

Het Lisv merkt rugtrainingen en traumabegeleiding aan als voorzieningen die
(mede) zifn gericht op behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid,
als bedoeld in de artikelen 15, 18 en zz Rea. Op grond van artikel I5 Rea kan
daarom subsidie worden verstrekt aan de werkgever van de arbeidsgehandicapte
werknemer. Op grond van artikel 18 Rea kan een pakket op maat worden verstrekt
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indien de werkgever kan aantonen dat het totaal van de kosten die verband houden

met het in dienit houden of het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte

hoger is dan het bedrag van het (her)plaatsingsbudget. Een subsidie voor

ru!'training of traumabegeleiding kan onderdeel ziin van een pakket op maat.

Veïgoedin[ van of tegembetkoming in de kosten kan tot slot oP- grond van artikel
,, È... *oiden toegekend aan de arbeidsgehandicapte niet'werknemer.
In geval van herplaitsing in ander werk bif de eigen werkgever of plaatsing bii een

nieïwe werkgevèr kan dè werkgever het (her)plaatsingsbudget op qt9ld van de

artikelen 16 Jn 17 Rea naar eigen keuze mede aanwenden voor de dekking van de

kosten van rugtrainingen en tiaumabegeleiding. Door het Lisv vindl bii toekenning
geen toetsing plaats op besteding van deze subsidies en het hieronder

[eformule"ràè beleid heeft geerrbetrekking op toekenning van-deze subsidies.

Éi; a" verstrekking wordt onderscheid gemaakt tussen verstrekking aan de

werkgever van een arbeidsgehandicapte werknemer en verstrekking aan de

arbeiàsgehandicapte niet-werknemer. Opgemerkt wordt dat op de verstrekkilge-n
het algàeen kadèr van de wet, de uitvoeringsbesluiten en het uitvoeringsbeleid
van to-epassing zijn. Dit betekent onder meer dat de uiwoeringsinstellilg niet
zonder me"r èlk. aanvraag hoeft te honoreren , maar kan beoordelen of ze

verstrekking van de voorziening noodzakelijk acht.

Verstrekking aan de werkgever van de arbeidsgehandicapte
Voor rugtrainingen en traumabegeleiding voor arbeidsgehandicapte werknemers
kan aanle werkgever een subsidie wordén verstrekt tot 75 %o van het bedrag van de

werkelijk gemaakte kosten van de trainingen. Voor de kosten van intake en

eventueel àndere onderzoekskosten voorafgaande aan de behandeling worden geen

subsidies verstrekÍ. In principe worden subsidies slechts verstrekt voor
rugtrainingen van werknemers die bij aanvang van de training tenminste 13 weken
veizuimen wegens rugklachten of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.
Eerdere beoordeling en toekenning op basis van een volledig reïntegratieplan is

mogelijk indien aannemelijk wordt gemaah dat langdurige arbeidsongeschiktheid
en instroom in de WAO dreigt. Voorwaarde is dat de rugtraining gericht is op

werkhervatting en schadelastbeperking. Subsidies voor traumabegeleiding kunnen
worden verstrèkt voor begeleiding vanaf het moment van uiwal uit arbeid als gevolg

van het trauma. Geen vergoeding wordt verleend voor zover vergoeding door een

zorgverzekeraar mogelijk is. Indien wordt besloten tot verstrekking neemt de

we*gever een inspanningsverplichting op zich die is gericht op herplaatsing van

de werknemer.

Toekenning aan de arbeidsgehandicapte niet-werknemer
In geval van een aanvraag voor rugtraining of traumabegeleiding voor een 

-
arbiidsgehandicapte die geen werkgever (meer) heeft bijwie hii herplaatst kan
worden, wordt de voorziening verstrekt aan de arbeidsgehandicapte. In principe
wordt de rugtraining slechts verstrekt ten behoeve van de arbeidsgehandicapten die

bij aanvang van de training tenminste 13 weken verzuimen. Eerdere beoordeling en

toekenning is mogelijk indien uit onderzoek van de uitvoeringsinstelling
aannemelijk wordt dat langdurige arbeidsongeschiktheid en instroom in de WAO
dreigt. Voorwaarde is dat de voorziening gericht moet zijn op werkhervatting en

schadelastbeperking. Subsidies voor traumabegeleiding kunnen worden verstrekt
voor begeleiding vanaf het moment van het trauma. Geen vergoeding wordt
verleenà voor zover vergoeding door een zorgverzekeraar mogeliik is. De
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voorziening strekt tot volledige veÍgoeding van de noodzakelijke kosten van de

rugtrainin[ann wel de trauàabegàteiai"g. Tot de kosten worden ook gerekend de

koiten vanintake en eventuele andere onderzoekskosten.
Ten aanzien van de arbeidsgehandicapte'Waz-verzekerde zonder Waz'uitkering-

worden de kosten vergoed tót ten hoogste 7Jlo van de werkeliike kosten; voor de

kosten van intake en àventueel anderàonderzoekskosten voorafgaande aan de

behandeling worden geen subsidies verstrekt.

Evaluatieonderzoek
Eén jaar na inwerkingtreding van deze regeling z! 2r een evaluatieonderzoek

plaaisvinden. Ten beËoeve vin het kwantitatieve deel van het evaluatieonderzoek

worden de uitvoeringsinstellingen verzocht gegevenste registreren over onder

meer geslacht van dà arbeidsgehandicapte, de sector, het soort_trainingsactiviteit en

het tra"iningsinstituut, respecíieveliik dè behandelaar, duur en kosten van de

training erigegeverrs over werkhervatting. Dit verzoek zal nader worden uitgewerkt

in een informitievoorschrift voor de uitvoeringsinstellingen

Amsterdam, zo ianuari ry99

).F. Buurmeiier,
voorzitter

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Landelijk instituut sociale

verzekeringen, pàstb us 7 47 6 5, r o7 o BT Amsterdam.
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Wijzi g i ng Arbeidsomsta nd i g -hede n regel i n g betreffe nde
de willekeurige afschrijving arbo-investeringen
M
20 j a nu a ri 1 999 IAR BO I A M I Ll98 14043 I
D i recti e Arbe id so msta nd i g hede n

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorí;
Handelende in overeenstemming met de

Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 10, derde lid, onderdeel

d, van de Wet op de inkomstenbelasting

1964;

Besluit:

Artikel I

De Arbeidsomíandighedenregeling
wordt als volgt gewijzigd:
Bijlage lA wordt vervangen door de b'rj

deze regeling behorende bijlage.

Artikel ll
Deze regeling treedt in werking met

ingang van de tweede dag na de dagte-

kening van de Staatscourant waarin zij

wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 ianuari 1999.

De Staatssecreta ris van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid,
J.F, Hoogervorst.

Toelichting

De onderhavige regeling strekt tot wijzi-
ging van bijlage lA bij de

Arbeidsomstandigheden-regeling, de

zogenaamde Arbolijst 1998. ln deze lijst

zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen, die

in aanmerking komen voor willekeurige
afschrijving van arbo-investeringen zoals

deze zijn aangewezen bij artikel 1.I7

van de Arbeidsomstandighedenregeling.
Door de onder-havige wijzigingsregeling
vindt de jaarlijkse actualisering van de

Arbolijst plaats zoals deze is toegezegd

bij de introdu«ie van deze fiscale maat-
regel op 1 januari 1998.

Bij de vastíelling van de huidige

Arbolijst is zoveel mogelijk rekening
gehouden met investeringen die passen

in de benadering van de

Arbeidsomstandighedenwet met be-

trekking tot arbeidsbescherming, name-

lijk dat gezondheidsschade zoveel moge-

lijk aan de bron wordt voorkomen.
Daarnaast is gekeken naar de mate

waarin de bedrijÍsmiddelen bijdragen
aan een aanzienlijke verbetering van de

arbeidsomstandigheden, waarbij in het
bijzonder gedacht is aan investeringen

die nadelige gezondheidseffecten op de

lange termijn kunnen verminderen of
teniet doen. Voorts dienden de bedrijfs-
middelen innovatief of niet gangbaar te
zijn.
De bovengenoemde uitgangspunten zijn

ook leidraad geweest bij de vaístelling
van de voorliggende bedrijfsmiddelen-
lijst, de zogenaamde Arbolijst 1999. Met
inachtneming daarvan is deze lijst aan-
gepast aan de recente ontwikkelingen in
het arbeidsomstandighedenbeleid en

aan de voortgang van de technische ont-
wikkeling.

De ontwerp-wijzigingsregeling is op

22 december 1998 ingevolge artikel 8,

eerste lid, van richtlijn nr. 98/3rVEG van

het Europees Parlement en de Raad van

de Europese Unie van 22 juni 1998

betreffende een informatieprocedure op

het gebied van normen en technische

voorschriften en regels betreffende de

diensten van de informatiemaatschappij
(PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn
nr. 98/48/EG van 20 juli 1 998 (PbEG

L 217), voorgelegd aan de Europese

Commissie (notiÍicatienummer

99/0009/NL).

De notificatie is noodzakelijk omdat de

regeling technische voorschriften bevat

in de zin van genoemde richtlijn. Het
gaat hier immers om technische speciíi-

caties die vergezeld gaan van een fiscale

maatregel, die van invloed is op het
gebruik van producten doordat ze de

naleving van die technische specificaties

aanmoedigt. De regeling kan derhalve
enige invloed hebben op het producten-
verkeer, die echter gerechtvaardigd
wordt door het belang van de arbeidsbe-

scherming. Er wordt daarbij overigens
geen onderscheid gemaakt tussen

Nederlandse producten en geimporteer-
de producten, zodat van de regeling
geen discriminatoire werking uitgaat.
Bovendien is in artikel 1.18 van de

Arbeidsomstandighedenregeling voor-
zien in een wederzijdse erkenningsbepa-

ling van niet-Nederlandse bedrijÍsmidde-
len, die ertoe strekt te ver-

zekeren, dat de onderhavige íimule-
ringsmaatregel ook van toepassing is

bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen
uit andere lidstaten van de Europese

Unie of andere landen die partij zijn bij
de overeenkomst inzake de Europese

Economische Ruimte, mits deze voldoen
aan eisen die gelijkwaardig zijn aan die
van de onderhavige regeling.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid,
J.F, Hoogervorst.

Bijlage lA
behorend bij artikel 1.17

'l. Deze lijst wordt aangehaald als:

Arbolijst 1999.

2. De in de bijlage begrepen bedrijfsmid-
delen die in aanmerking kunnen komen

voor willekeurige afschrijving, dienen de

aangegeven bestemming te hebben

voor zover aangegeven en ten miníe te
bestaan uit de bestanddelen vermeld

achter'en bestaande uit'; indien zij uit
deze bestanddelen bestaan mogen de
beíanddelen vermeld achter'(en even-

tueel)' daaraan worden toegevoegd, Tot
die bestanddelen kunnen tevens gere-

kend worden voorzieningen (zoals lei-

dingen, appendages en meet- en regel-

apparatuur) die technisch noodzakelijk
zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn

aan deze bedrijfsmiddelen en derhalve
geen zelfstandige betekenis hebben.

3. Bedrijfsmiddelen waarvoor een

beroep wordt gedaan op de FARBO-

regeling en waarvan het eventuele
hydraulische syíeem meer dan 3 liter
olie bevat, moeten gevuld zijn met bio-
logisch-afbreekbare en niet-toxische olie
(zie in dat verband ook de VAMIL-l'rjí).
4. De met een asterisk gemarkeerde
bedrijfsmiddelen dienen, overeenkom-
stig de daarvoor geldende EEG-richtlij-
nen, vergezeld te zijn van een EG-verkla-

ring van overeenstemming en van een

gebruiksaanwijzing, die beiden zijn

opgesteld in de Nederlandse taal.

Uit: Staatscourant 1999, nr, l5/pag.6



Categorie.indeling . afzuig- en filtersysteem; . afzuigpunten die zodanig zijn uitge-
. schuifruiten van veiligheidsglas; voerd dat de stofemissiewaarde maxi-

De bedrijfsmiddelen op deze lijst zijn . schakelaar met controlelamp voor maal 1 mgy'm3 lucht bedraagt
ingedeeld in de volgende categorieën: ventilatiesysteem; . (eventueel) aansluitleiding op

S. lnvesteringen ter voorkoming dan wel r (sventueel) ventilator en afvoerlei- bestaande afzuiginstallatie;
vermindering van de blootstelling aan ding. . (gventueel) automatische klep-

toxische en andere stoffen. regeling'
lnvesteringen ter voorkoming dan wel *S 0M Gesloten afzuigunit
vermindering van de blootstelling aan bestemd voor: het opvangen van stof- *S 008 Freesmachine met één verticale

lawaai. fen en dampen (eventueel) het afvoe- as (tafelfreesmachine) volgens norm

F. lnvesteringen ter voorkoming dan wel ren van dampen, die vrijkomen bij het EN U8-1
vermindering van de blootstelling aan vervaardigen en bewerken van kunstge- bestemd voor: het onder goede

fysieke belasting en ter bevordering van bitten, tandtechnisch plaat- en beugel- arbeidsomstandigheden frezen van

de reïntegratie. materiaal, hout en houtachtige materialen,

Diverse op de lijst voorkomende bedrijfs- bestaande uit: verder bestaande uit:

middelen bieden meer dan één arbo- . werktafel met opbouw; . afzuigpunten die zodanig zijn uitge-

voordeel. ln die gevallen is het . doorzichtig venster; voerd dat de stofemissiewaarde maxi-

betreffende bedrijfsmiddel toegedeeld . handdoorvoeropeningen met stroken- maal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

aan een van de hiervoor genoemde gordijnen; o (svsntueel) aansluitleiding op

categorieën. . geluidsarm afzuig- en filtersysteem; bestaande afzuiginstallatie;
.(sventueel)bewerkingsapparatuur; o(sventueel)automatischekleprege-

Bedrijfsmiddelen o (sventueel) aansluiting met afvoerlei- ling.
ding.

1. lnvesteringen ter voorkoming/ver- *S 009 Vlakbank met handvoeding vol-

mindering van de blootstelling aan *5 005 Overdrukfiltenysteem met airco gens norm EN 859

toxische en andere stoffen bestemd voor: het met gereinigde bui- bestemd voor: het onder goede

tenlucht creëren van een aangenaam arbeidsomstandigheden vlakken en
*S 001 lnstallatie Lb.v. roetmetinq klimaat en van overdruk, in de cabine strijken van hout en houtachtige mate'

bestemd voor: het voorkomen van de van mobiele machinet rialen,

verspreiding van dieselrook in een wer- bestaande uit: verder bestaande uit:

kruimte tijdens de roetmeting van die- . stevige behulzing met stoffilter; . een afzuigpunt dat zodanig is uitge-

selmotoren (verplicht onderdeel van de o airco-unit; voerd dat de stofemissiewaarde maxi'

APK-keuring), zonder de meetresulta- . geluidsarme ventilator; maal I mg/m3 lucht bedraagt;

ten te beïnvloeden, . flexibele leiding; . (svsntueel) aansluitleiding op

bestaande uit: o permanente overdrukbewaking; bestaande afzuiginstallatie;
. verbindingsstuk tussen uitlaat voer- r (eventueel) actief koolfilter met filter- . (gventueel) automatische kleprege-

tuig en meetopstelling; doorslagdetectie. ling.
. kast met meetsonde;
. afvoerleiding en ventilator; *S 006 Afzuiginstallatie met recirculatie *S 010 Werktafel met geïntegreerde
. (gventueel) aansluiting op bestaande bestemd voor: het afzuigen en verza- stofafzuiginstallatie
afzuiginstallatie. melen van houtstof en spanen, en voor bestemd voor: het onder goede

het reinigen van het afgezogen medi- arbeidsomstandigheden bewerken van
*S 002 Mobiele afzuigwand um zodat in de recirculatielucht zich hout en houtachtige materialen,

bestemd voor: het opvangen van lijm- maximaal 0,2 mg/m3 stof bevindt, bestaande uit:
resten en het afvoeren van dampen die bestaande uit: . een omkasting met werkblad (roos-

vrijkomen tijdens het spuiten van lijm, . een omkasting met geluidsarme venti- ter) dat zich op een hoogte tussen de

bestaande uit: lator en filter(s); 800 en 900 mm bevindt
r omkasting op wielen; . een filterindicatie- en reinigingssys- . afzuigopeningen onder het rooÍer
o labyrintfilter met een oppervlak van 2 teem; langs de randen van het rooster;

m2. (eventueel) 3 m2; . container (eventueel geplaatst op wie- . systeem voor toevoer van schone
. geluidsarme ventilator; len) waarin het afgezogen materiaal lucht boven het rooster;
. slang voor afvoer van de geÍilterde woÍdt opgevangen; . verlichtingsarmaturen boven het

luchq o (svsntueel) een geluiddemper op de werkblad;
. geluidbeperkende voorzieningen. uitlaat van de installatie; r geïntegreerde afzuiging die is uitge-

. leidingnet. rust met een filter van zodanige kwali-
*S AO3 Afzuigkast (opzetzuurkast) teit dat na filtratie de retourlucht

bestemd voor: het via een afzuigsys- *S 007 Cirketzaag met schuiftafel (for- maximaal 0,2 mg/m3 stof bevat;

teem afvoeren van schadelijke stoffen maaàaag) volgens norm EN 1870-1 . automatische filterreiniger;
op plaatsen waar met kleine hoeveelhe- bestemd voor: het onder goede arbeids- o geluidbeperkende voorzieningen;

den chemicalièn wordt gewerk! omstandigheden op maat zagen van (eventueel) verstelinrichting voor

bestaande uit: hout houtachtige plaat-materialen en werkbladhoogte;
o omkasting met bypass-rooster; kunststofplaten, o (eventueel) aangesloten op bestaan-
. stromingspanelen; verder bestaande uit: de afzuiginstallatie.

2Uit: Staatscourant 1999, nr. 75/pag.6



*5 01 1 lndustriële stofzuiger
bestemd voor: het opzuigen en verza-

melen van stof, gruis, sPanen enz' en

het afzuigen tijdens (machinale)

bewerkingen,
bestaande uit:
. een omkasting op wielen;
. een ventilator, (eventueel) turbine;
. een filter;
. een filterzak, (eventueel) cassette;
. reinigingsset voor grof vuil (buizen,

slang en mondstukken);
. voorzieningen die het geluid, geme-

ten volgens EN/ISO 37114, beperken tot
maximaal 70 dB(A).

Toepassing:
bij hout-, steen-, metaal'en kunststof-

bewerking
stofzuiger met ten minste M (C) of
gelijkwaardige beschermingsgraad;
bij asbestsanering
stofzuiger met ten minste H (Kl) of
gelijkwaardige beschermingsgraad'

* S 0 1 2 Sa ne ri ngsha ndf reesmachí ne

met aízuiging volgens norm EN

5014411

bestemd voor: het verwijderen en

opvangen van bijvoorbeeld oude
verflagen, kalk, bekistingsvoegen en

het opruwen van betonvlakken,
bestaande uit:
. een handfreesmachine;
. trillingsvrije f reeskop;
. hardmetalen frezen;
. verstelbare afzuigkap;
r (eventueel) industriestofzuiger die

voldoet aan 5 0'l 1.

*S 01i Kithandfreesmachine met afzui-
ging volgens norm EN 5014411

bestemd voor: het verwijderen en

opvangen van kitresten, glassplinters

en spijkers uit kozijnen,
bestaande uit:
. een handfreesmachine;
. splinterbeschermingsafzuigkap;
o (6ventueel) índustriestofzuiger die

voldoet aan S 01 1.

*5 014 Verticale platenzaag volgens

norm EN 1870-2

bestemd voor: het onder goede

arbeidsomstandigheden oP maat
zagen van hout houtachtige plaatma-

terialen en kunststofplaten,
verder bestaande uit:
. afzuigpunten die zodanig zijn uitge'
voerd dat de stofemissiewaarde maxi-

maal 1 mg/m3 lucht bedraagt
. (sventueel) aansluitleiding oP

bestaande afzuiginstallatie;

. (eventueel) automatische kleprege-
ling.

*S 015 Eenzijdige pennenbank met
schuiftafel volgens norm EN 1218-1

bestemd voor: het onder goede

arbeidsomstandigheden maken van
houten pennen,
verder bestaande uit:
. afzuigpunten die zodanig zijn uitge-
voerd dat de stofemissiewaarde maxi-
maal 1 mg/m3 lucht bedraagt;
. optimale afscherming snijgereed-
schappen;
r (sventueel) aansluitleiding op
bestaande afzuiginstal latie;
o (sventueel) automatische kleprege-
ling.

*S 016 Laklvertmengtafel met bronaf-
zuiging
bestemd voor: het zonder blootstelling
aan schadelijke stoffen gebruiksklaar
maken (mengen) van laUveÉ
bestaande uit:
. metalen onderstel;
. werkblad met aan de achterzijde een
kast met afzuigopeningen;
. filter;
. aansluitleiding op een afzuigsysteem;
. (gventueel) geluidsarme ventilator.

*S 017 Oplosmiddelenfiltratie- en

luchtzuiveringsunit
bestemd voor: het reinigen van met
schadel ijke (niet-kankerverwekkende)
stoffen of gassen vervuilde lucht en
voor het recirculeren van de gereinig-
de luchL
bestaande uit:
. onderstel met omkasting (eventueel

verrijdbaar);
r (6entrale) geluidsarme ventilator;
. (sventueel) afzuigarmen
. luchtzuiveringsunit met filter(s) voor
stofdeeltjes en/of actief koolfilter(s)
(eventueel met voor- en na filter) voor
dampen;
. regelunit voor de afzuigcapaciteit;
. teller voor aantal bedrijfsuren (nood-
zakelijk voor het veryangen van het
actief koolfilter; eventueel signaalfunc-
tie voor het vervangen van de filter
door middel van een drukfiltersysteem
of elektrochemische gasdetector);
. geluidbeperkende voorzieningen,

*5 018 Víerzijdige schaafmachine vol'
gens norm EN 12750

bestemd voor: het onder goede

arbeidsomstandi gheden prof ileren
(schaven) van hout,
verder bestaande uit:
. afzuigpunten die zodanig zijn uitge-
voerd dat de stofemissiewaarde maxi-
maal 1 mg/m3 lucht bedraagrt;
o (syentueel) aansluitleiding op
bestaande afzuiginstal latie;
o (eventueel) automatische kleprege-
ling.

*S 019 Vandiktebank voor eenzijdige
bewerking volgens norm EN 860

bestemd voor: het onder goede

arbeidsomstandigheden op dikte scha-

ven van hout
verder bestaande uit:
. afzuigpunt dat zodanig is uitgevoerd
dat de stofemissiewaarde minder is

dan 1 mg/m3 lucht;
. (gventueel) aansluitleiding op

bestaande afzuiginsta I latie;
c (gventueel) automatische kleprege-
ling.

* S 020 H outveze lstroo i m a ch i ne
bestemd voor: het beperken van stof
die vrijkomt bij het strooien van hout-
vezels in een kuikenverblijf,
bestaande uit: een V-vormige contai-
ner, aandrijfmechanisme met over-
brenging, doseersysteem, verrijdbaar
onderstel.

S 021 Tankmeetsysteem
bestemd voor: het via een gesloten sys-

teem laden en lossen (van bijvoorbeeld
gesmolten zwavel) irVuit tanks, zodat
blootstelling aan schadelijke stoffen
en/of dampen achterwege blijft,
beitaande uit:
. zender/onwanger voor radargolven;
. interfacekast;
. industriële computer in het stuurhuis.

* S 022 Antïstofstoo ma pP a raat
bestemd voor: het voorkomen van stoÍ
die vrijkomt bij het verwerken en sor-

teren van aardappelen e.d.,

bestaande uit: verrijdbaar onderstel
met geluidsarme stoomgenerator en

regelunit.

*S 023 Optimaliseringsregeling op stof-
afzuiginstallatie
bestemd voor: het verhogen van de
afzuigsnelheid op het moment dat de

machines in werking zijn;
bestaande uit: mechanisch bediende
kleppen en besturingsinstal latie.
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*S 024 Stofafzuiging op afuulinstatlatie bestemd voor reiniging, desinfectie 2. lnvesteringen ter voorkoming/ver-

bestemd voor: het afzuigen van stof en/of sterilisatie van tandheelkundige mindering van de blootstelling aan

dat vrijkomt bij het vullen van o.a. con- hand- en hoekstukken. lawaai

tainers uit een afvulinstallatie,
bestaande uit:
. afzuigkap op vultrechter;
. leiding met klep voor aansluiting op

bestaande afzuiginstallatie:
. (sventueel) geluidsarme ontstoff ings-

iníallatie met automatisch klopmecha-

nisme en f ilterbewakingssysteem;
. (sventueel) absoluut of nafilter;
. (eventueel) aan- en afvoerleiding;
o (eventueel) voorafscheider.

*S 025 Aízuiginstallatie voor bakkerij-
machines

bestemd voor: het afzuigen van

stof(bakbloem) dat vrijkomt bij bewer-

kingen in de (brood) bakkerij,
bestaande uit:
o geluidsarme ontstoffingsinstallatie
met automatisch klopmechanisme en

f ilter-bewakingssysteem;
. leidingsysteem met kleP(en) en

afzuigkap(en);
. (gvsntueel) flexibele afzuigarm(en);
. (gvsntueel) absoluut- of nafilter'

*S 026 Mobiele frees'of schuurmachi'

ne met stofafzuiging
bestemd voor: het onder goede

arbeidsomstandigheden nat of droog
frezen of schuren van muren of vloe-

ren,
bestaande uit:
. op wielen geplaatst en verstelbaar

onderstel;
. elektromotor;
. frees- of slijpkoppen;
. afzuig- en beschermkap;
r variator,
r (sventueel) industriestofzuiger die

voldoet aan 5 01 1.

S 027 Oxidatiekatalysator voor trans'
po rtm id d e le n met d iesel moto re n

bestemd voor: het verminderen van de

emissies van koolwaterstoffen en kool-
monoxide van dieselmotoren van voer-

tuigen (niet zijnde vrachtwagens of
personenauto's),
bestaande uit: katalysatorsysteem,
eventueet in combinatie met roetfilter'
systeem.

*S 028 Hand- en hoekstukkenreiniger
bestemd voor: het machinaal reinigen,
desinfecteren en/of steriliseren van

tandheelkundige hand' en hoekstuk-
ken,

bestaande uit: een reiniger of een

combinatie van reinigers specifiek

*S 029 Asfattanalysator L 001 Geluidarm snijgereedschap

bestemd voor: het extraheren van bestemd voor: het beperken van het

asfalt met oplosmiddelen (gechloreer- geluid dat vrijkomt bij gebruik van

de koolwaterstoffen) in asfaltlaborato- houtbewerkingsmachines,

ria, in een gesloten systeem (met bestaande uit:

oplosmiddelterugwinning), ' een draaglichaam;

bestaande uit: spoelkamer met zeef' ' (sventueel) klemstukken en verwis-

trommel,extractiecentrifuge,droog' selbaremessen;

systeem, condensator voor afgezogen ' het gereedschap voldoet aan het

damp, bemonsteringsinrichting, bedie- gestelde van noÍm EN- 847-1;

ningskast, onderstel met opvangbak, ' het geluid van het gereedschap is - in
vergel ijking met standaardgereed-

*S 030 Gesloten wassysteem voor zeef- schap - blijkens een meetrapport met

drukramen ten minste 5 dB gereduceerd'

bestemd voor: het automatisch wassen

(verwijderen van drukinkten) uit zeef-

drukramen,
bestaande uit:
. gesloten ombouw met laad- en los'

deur;
. reinigingsmiddelrondpomp;
. doseerinrichting;
. reinigingsmiddelreservoir;
. opvang voor vervuild reinigingsmid'
del;
. aftap voor vervuild reinigingsmiddel;
. drukregelaar t.b.v. onderdruk in

spoelruimte;
. raamhouders oÍ raamtransportinrich-
ting.
*S 031 Automatische infilmmachine
bestemd voor: het machinaal aanbren-
gen van vloeibare emulsie op een

schoon zeefdrukraam,
bestaande uit:
. onderstel met holrakelgeleide'inrich-
ting;
. bedieningspaneel;
. diverse holrakelsets;
e eventueel infrarooddroging.

*5 032 Tipafzuiging soldeerdamP
bestemd voor: het onder goede

arbeidsomstandigheden solderen, door . motorhuis met een aansluiting voor

afzuigen van soldeerdampen direct op een stofafzuiging;

aan de tip van de soldeerbout, t twee handgrepen;

bestaande uit:
. afzuigbuisje te monteren op het ver'
warmingselement van de soldeerbout;
. flexibele verbindíngsslangen;
. aansluiting op bestaande afzuigin-
stallatie;
o (gventueel) vaste buizen;
o (gyentueel) verbindingsstukken;
. (eventueel) geluidsarm filter- en

afzuigsysteem.

*L 002 Geluidsarme gípstrimmer met
vol-diamanBchijf
bestemd voor: het onder goede

arbeidsomstandigheden bewerken (slij-

pen) van gipsmodellen,
bestaande uit:
. elektromotor geplaatst in een omkas-
ting;
. op de motoras gemonteerde steun-
plaat;
. vol-diamantschijf;
. afneembare met schakelaar beveilig-
de front-beschermkap;
. ondersteuning voor het werkstuk;
. water- toe en afvoerleiding;
o (syentueel) doseerapparaa§
Het geluid van de gipstrimmer, geme-

ten bij volle belasting volgens de norm
DIN 45635-01- KL3, bedraagt maximaal
74 dB(A).

* L 003 G e I ui dsa r me ha ndscha af machi-
ne met stoÍafzuiging volgens de nor-
men EN 5014411 en EN 5014412114

bestemd voor: het onder goede

arbeidsomstandigheden uit de hand

schaven van hout,
bestaande uit:

. schaafas met spiraalvormige messen;

. bescherming die in uitgangspositie
de schaafas tegen aanraking beschut;
. (eventueel) stofzuiger met slangen;
Het geluid van de machine, bij onbe-
last draaien bedraagt maximaal 79

dB(A).

L 004 Vrijhangende pendelcabine

bestemd voor: het onder goede

arbeidsomstandigheden werken met
o.a. houtoogstmachines en uitrijcombi-
naties,
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bestaande uit: trillingsvrije geluidsar- o bedieningsorgaan; *F 007 Pneumatisch-werkend balan-

me cabine. Het geluid in de cabine, . (sventueel) elektrisch aangedreven; ceersysteem

gemeten volgens de norm NEN-|SO . (eventueel) hydraulisch aangedreven; bestemd voor: het in een goede hou-

1 1957, bedraagt maximaal 72 dB(A). r (gventueel) schroefspindels met slin- ding met geringe fysieke inspanning
ger; tillen, verplaatsen van goederen en

*L 005 Geluidgedempte elektrische . (sventueel) voorzien van gasveren. materialen en het plaatsen van werk-

compressor stukken op een bewerkingsmachine,

bestemd voor: het met weinig lawaai *F 00j Hydraulische pluklift bestaande uit:
comprimeren van lucht (perslucht), bestemd voor: het op goede werk- . balanceerdeel met pneumatische

bestaande uit: door een elektromotor hoogte plukken van champignons, aandrijving;
aangedreven compressor, drukvat, bestaande uit: hangend platform, . parallellogramconstructie;
geluidomkasting en regelunit. Het voorzien van twee hydraulische cilin- . lastopnemer;

geluid van de compressor, gemeten ders met een hydropomp en twee-han- . geluidbeperkende voorzieningen.
volgens de norm EN 12076, bedraagt denbeveiligingsbediening.
maximaal 72 dB(A). *F 008 Mobiele telescooptransporteur

*F 004 Verrijdbare bouwcirkelzaag vol- bestemd voor: het in een goede hou-

L 006 Geluidsmantel om heiblok gens norm EN 1870-5 ding en met geringe fysieke inspan-

bestemd voor: het reduceren van bestemd voor: het onder goede ning horizontaal en/of onder een hoek
geluid bij heiwerkzaamheden, arbeidsomstandigheden en op wisse- transporteren van goederen, bijvoor-

bestaande uit: geluidsmantel die lende plaatsen zagen van hout, hout- beeld diep in een oplegger of maga-
(eventueel in combinatie met een spe- achtige materialen en kunststof, zijn,
ciale heimuts) het geluid - blijkens een bestaande uit: bestaande uit:
meetrapport - met minimaal 15 dB(A) . onderstel voorzien van twee wielen . op wielen geplaatst onderstel (even-

reduceert (eventueel uitgebreid met en een tilbeugel om de machine met tueel) elektrisch aangedreven;
geluiddempende paalmantel). geringe krachtsinspanning te verplaat- . draag- en geleidingsconstructie voor

sen (hefkracht maximaal 400 N); bevestiging op de vloer of aan het pla-
*L 007 Hakhamer met lage vibratie r tafelblad met draaibaar deel; Íond;
bestemd voor: het onder goede . van onderen werkende afkortinrich- . uitschuifbaar en elektrisch aangedre-
arbeidsomstandigheden hakken of slo- ting; ven transportbandsysteem;
pen, . aansluitpunten voor stofafzuiging op . hydraulische inrichting om de hel-

bestaande uit: de beschermkappen. lingshoek(en) van de transportband in
. een pneumatische of elektrische aan- te stellen.
drijving, of een verbrandingsmotor- *F 005 Aangedrevea flexibele harmo-
aandrijving; nicarollenbaan *F 009 Stoffeerkolom
. een beitelhouder met beitel. bestemd voor: het met geringe fysieke bestemd voor: het uit een goede hou-
De gezamenlijk massa is minder dan 25 inspanning, op wisselende plaatsen ding stofferen van meubelen,
kg. Blijkens een meetrapport is het met variabel verloop, transporteren bestaande uit:
vibratieniveau ten minste 50% lager van goederen, ) op voetplaat gemonteerde telescopi-
dan dat van een gangbare hakhamer. bestaande uit: sche kolom;

o een uittrekbare (harmonica) trans- o een elektromotor;
3. lnvesteringen ter voorkoming/ver- portbaan met rollen; . draaikrans met pneumatische klem;
mindering van de blootstelling aan o geluidsarme en traploos instelbare . een losse bedieningskas!
fysieke belasting en ter bevordering aandrijving d.m.v. motorreductor; . (eventueel) pneumatisch bediende
van de reihtegratie r op geremde zwenkwielen geplaatíe werkstukklem.

en in hoogte verstelbare ondersteunin-
F 001 Chauffeurrrtoel voor bedrijfs- gen; F 010 Spraakherkenningssysteem
wagens . verrijdbare besturingskast; bestemd voor: het met mondelinge
bestemd voor: het in een goede hou- . aan/uitschakelaars en noodstoppen commando's bedienen van elektrische
ding besturen/bedienen van voertui- op baanuiteinden. apparatuur, bestaande uit:
gen, microfoon/speaker, eventueel headset,

bestaande uit: een stoel die tenminste *F 006 Manipulator (positioneerder) draadgebonden interface of infrarood-
voldoet aan de specificaties van BGZ- bestemd voor: het in een goede hou- zender of radiozender (software uitge-
Wegvervoer (Kwaliteitsmerk) en de ding bewerken van voorwerpen door zonderd).
norm NEN 5518. deze over twee of drie assen (x-, y- en

z-as) in een gewenste positie brengen, *F 01 1 Hijs- en railsysteem voor het
*F 002 Verstelbare werktafel bestaande uit: keren van kazen in een pekelbad

bestemd voor: het in een goede hou- . kantel- en/of liftconstructie; bestemd voor: het met geringe fysieke
ding verrichten van werkzaamheden, . (eventueel) overnameconstructie inspanning keren van kazen in een

bestaande uit: (voor veilig uit de baan overnemen en pekelbad,bestaande uit: hijs- en railsys-
. onderstel; weer in de baan plaatsen van produk- teem met container.
. werkblad, ten).
r verstelinrichting;
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*F 01 2 Apparatensteekwagen
bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning transporteren van lasten

over hellingen en trappen, zoals bij het
bezorgen van witgoed, vaten en krat-
ten,
bestaande uit:
. stalen frame met schep;
. spanriemen;
. rupsbanden;
. elektrische aandrijving;
. accu's;
o in hoogte verstel- en omklapbare

stuurbeugel;
. bedieningsschakelaar met snelheids-

regeling;
. twee wielen met luchtbanden.

*F 013 Opper- en bestratingsmachine
(uitgevoerd als: mini -knik, -schrank, -

wiellader)
bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning transporteren en plaatsen

van o.a, straatstenen, tegels, trottoir-
banden en putten,
bestaande uit:
. basiswerktuig met verbrandingsmo-

tor (maximaal vermogen van 25 kW);
. (sventueel) laadschop;
o (qventueel) graafarm;
o (sventueel) sleuventrekker;
. (eventueel) grondboor;
. (sventueel) hydraulische stenenklem;
. (gventueel) hydraulische trottoirban-
denklem;
. (gventueel) breekhamer;
. (eventueel) veegborstel;
o (qventueel) al lesdrager;
o (svsntueel) meswork;
o (6ventueel) maaiblad.
Het geluid van de machine, gemeten

op de bedieningsplaats volgens de

Europese richtlijn 8915141ÉEG, bedraagt
maximaal 85 dB(A).

F 014 Stahulp
bestemd voor: het ontlasten van de

benen en rug op werkplekken waar
langdurig wordt gestaan en zittend
werk niet kan,

bestaande uit:
. vast oÍ inklapbaar frame op voet;
r (gventueel) zwenkwielen;
. verstelinrichting (bijvoorbeeld met
gasveer);
r zitting (eventueel) met neigingver'
stelling.

*F 01 5 Chq6antenoogstmachine
bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning afknippen van chrysanten,

bestaande uit:
. op wielen geplaatst onderstel;

o elektrische aandrijving;
. accu's;
. schaar- en knipmessen;
. bufferdeel;
. bedieningspaneel.

*F 016 Kluitenrooimachine op rups-

banden
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning rooien en verplaatsen van
bomen met kluit,
bestaande uit:
. een motorvoertuig op rupsbanden;
. rooiarm;
r hydraulische installatie;
o rooimessen.

*F 01 7 Glastransportset
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning transporteren en hijsen van
ruiten op of vanaf de glasauto,

bestaande uit:
. glastransportwagen;
. glasslee;
. portaalkraan met vacuUmheffer;
. loopkat.

*F 018 Opkar
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning oppakken, transporteren
en weer lossen van een pakket stenen
van zo'n 50 stuks,

bestaande uit:
. wagen met één wiel;
. twee handgrepen met bedieningsor-
ganen;
. door een elektromotor aangedreven
hefbordes met linkswerkende tanden;
. accu-pak.

*F 019 Glas- en vensterplaaher
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning vervoeren van ruiten en
het plaatsen/verwijderen van ruiten
in/uit een kozijn,
bestaande uit:
. verrijdbaar onderstel;
. opbouw;
. hefinrichting;
. vacu0mpompset;
. zuigplaat.

* F 020 Gevelhefi nrichting
bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning omhoog hijsen van ruiten,
kozijnen, zonwering enz.,

bestaande uit:
. op een voetstuk geplaatste uitschuif-
bare mast met giek;
. handlier;
r (eventueel) afstandsteunen;
. (eventueel) laddersteunen;
e (eventueel) goothaken;

. (eventueel) optrekinrichting.

* F 021 Betonijzervlechbet
bestemd voor: het in een goede (staan'

de) houding vlechten van betonijzer,
bestaande uit:
. een patroonhouder;
. klemmechanisme;
. verstelinrichting met handvat;
. (eventueel) bindsels;
r (syentueel) elektro-hydraul ische

betonschaar.

F 022 Draaitafel met inmeetmal voor
deuren
bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning pasmaken en inhangen van

deuren,
bestaande uit:
. draaitafel met vergrendelinrichting;
. inmeetmal;
. (sysntueel) speciale handschaafma-
chine volgens norm EN 50144-1;
r (gvgntueel) speciale handzaagmachi-
ne volgens norm EN 50144-1.

* F 023 Elektrische trekkerlverplaatser
voor bÍjvoorbeeld stoelen, bedden of
(rol)containen
bestemd voor: het ten behoeve van

verpleegkundige handelingen met
geringe fysieke inspanning verplaatsen
van stoelen (waarop zich een persoon

bevindt), bedden of (rol)containers,

bestaande uit:
. een verrijdbaar en elektrisch aange-
dreven onderstel;
. accu's;
. stuurhefboom met handgrepen;
. bedieningspaneel.

*F 024 Kraancabine
bestemd voor: het creèren van goede

bedieningsplaats op laad- en loskraan
van o.a, rondhouttransportauto's en

mesttransportauto'5,
bestaande uit:
. gei'soleerde cabine;
. ruitenwisser, werklampen, bescherm-

rolgordijn en plafond- ventilator;
. cabinelift;
. bedieningspaneel;
. (eventueel) verwarming;
o (eventueel) airco.
Het geluid in de cabine, gemeten vol-
gens de norm EN-ISO í 1 957, bedraagt

maximaal 68 dB(A).

*F 025 Palletstapelaar en -onBtapelaar
beíemd voor: het met geringe fysieke

inspanning stapelen en ontstapelen
van lege pallets,

bestaande uit: tweedelige hefinrich'
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ting, elektrische aandrijving en bedie- mechanisme, geheel of gedeeltelijk *F 039 Dwarsafuoertransporteur
ningspaneel. transparante deurbladen van soepel bestemd voor: het mechanisch afvoe-

kunststof. ren van materiaal bij bewerkingsma-
*F 026 Verrijdbare en kantelbare glas- chines,

snijtafel F 032 Persluchtgraaflans bestaande uit: machineframe met
bestemd voor: het met geringe fysieke bestemd voor: het zonder risico op dwars opgestelde afvoerinrichting,
belasting bewerken van spiegelglasbla- beschadiging blootleggen van kabels dikte-instelling,
den, en leidingen,

bestaande uit: tafelblad met daarin bestaande uit: *F 040 Vaste stapelaar

gemonteerde hefwieltjes, verrijdbaar e met de hand te bedienen spuitlans; bestemd voor: het mechanisch stapelen

onderstel en handbediende kantelin- . (eventueel) geluidgedempte com- van materiaal bij bewerkingsmachines,

richting pressor volgens L 007. bestaande uit: machineframe met
transporteur, opvoerdeel en formeer-

*F 027 Pneumatisch-aangedreven *F 033 Gereedschapslift deel.
voegspijker bestemd voor: het met geringe fysieke
bestemd voor: het met geringe fysieke belasting monteren en demonteren *F 041 Patiëntenlift
belasting afwerken van voegen in met- van snijgereedschap op gereedschaps- bestemd voor: het mechanisch tillen en

selwerk, assen van bewerkingsmachines, verplaatsen van personen,

bestaande uit: handgereedschap met bestaande uit: takelgereedschap, bestaande uit: verrijdbaar onderstel,
pneumatische aandrijving, perslucht- takelarm aan zuil, kogelschroefspil met kolom en hefarm, (eventueel) aan pla-

slang en geluidgedempte compressor. persluchtmotor en bedieningspaneel. fond bevestigde rail, een elektrisch

Het geluid van het apparaat, gemeten aangedreven hefinrichting en accu.

volgens de norm EN 12076, bedraagt *F 034 Vertelbare vlakmontage- en
maximaal 70 dB(A). uitlijntafel (lichttafel) *F 042 Verrijdbare heftafel met hoek-

bestemd voor: het in een goede hou- ventelling
*F 028 Heíwagen ding bewerken van reprografische pro- bestemd voor: het in een goede hou-
bestemd voor: het op een goede werk- dukten, ding onderhoud plegen aan werktui-
hoogte brengen/houden van produk- bestaande uit; onderstel met een tus- gen,

ten, sen 800 - 1000 mm schuin verstelbaar 'bestaande uit: op vier wielen geplaatst
bestaande uit; een op vier wielen werkblad/lichtbak, (eventueel) elektri- onderstel, in breedte en onder een
(twee geremde zwenkwielen) gemon- sche aandrijving. hoek instelbare oprijplaten, hydrauli-
teerd onderstel met duw/trekbeugel, sche cílinder en handbediende pomp,

een met de voet te bedienen hydrauli- *F 0j5 Ontstapelkantelaar (eventueel) elektrisch-hydraulisch

sche tafel, scherm rond eventuele knel- bestemd voor: het automatisch ontsta- bediening.
plaatsen, pelen van pakketten materiaal voor de

invoer in machines, *F 043 Palletlcontainerwagen
*F 029 Vaste glazenwasinstallatie bestaande uit: machineframe, aandrijf- bestemd voor: het mechanisch trans-
bestemd voor: het onder goede mechanisme, en hef- en kantelinrich- porteren van op palletícontainers
arbeidsomstandigheden verrichten van ting. geplaatste goederen,

glazenwaswerkzaamheden, bestaande uit:
bestaande uit: een werkbak (gondel) *F 036 lnvoerq/steem . een hydraulisch aangedreven mee-
welke bevestigd is aan een heÍ- en hijs- bestemd voor: het mechanisch invoe- loopbasiswerktuig;
inrichting en geleidingssysteem. ren van materiaal bij bewerkingsma- . verbrandingsmotor;

chines, r palletlepels met insteekwielen;
*F 030 Snellooproldeur bestaande uit: machineframe met o (eventueel) grondschuif;
bestemd voor: het openen en sluiten transportinrichting. . (eventueel) kiepbak;
van een doorgang tussen een behaag- r (eventueel) eg.
lijke en een onbehaaglijke (tochtige oÍ *F 037 Pallettiseermachineldépalletti-
koude) ruimte met een snelheid van seermachine *F 044 Elektrisch-verstelbare aankleed-

ca.l m/s, bestemd voor: het met geringe fysieke tafel
bestaande uit: een elektrische aandrij- inspanning automatisch beladen/lossen bestemd voor: het in een goede hou-
ving, wikkelbuis, geheel of gedeeltelijk van pallets, ding aan- en uitkleden van kleuters en

transparant kunststof deurblad, deur- bestaande uit: hef- en plaatsingsinrich- peuters,
bladgeleidingen en beveiliging tegen ting, besturing en veiligheidshekwerk. bestaande uit: in hoogte verstelbaar

knel/botsgevaar. tafelblad, muurbevestigingsconstruc-
*F 038 Mechanische blokkensteller tie, hefinrichting met elektromotor,

*F 031 Snelloopvouwdeur bestemd voor: het met geringe fysieke veiligheidsvoorziening tegen knellen,
bestemd voor: het openen en sluiten inspanning, mechanisch plaatsen van (eventueel) ombouw/aanbouw.
van een doorgang tussen een behaag- blokken of elementen,
lijke en een onbehaaglijke (tochtige of bestaande uit: verrijdbare grijp- en *F 045 Persoonslift
koude) ruimte binnen ca. 2,5 s, hefinrichting. bestemd voor: het in een goede hou-
bestaande uit: een elektrische of pneu- ding op hoogte uitvoeren van pla-

matische aandrijving, ophan gy'vouw-
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muur-, schuur- en spuitwerk aan car- kantelbare glassnijtafel of glasauto *F 057 Witlofopzetunit
rosserieën van voertuigen, plaatsen van glas, bestemd voor: het automatisch vullen

bestaande uit: een aan de wand beves- bestaande uit: verrijdbaar onderstel, van trekbakken en rekken met wortels,

tigde verrijdbare hefinrichting, hori- kolom met dwarsbalk voorzien van bestaande uit:

zontaal uitschuifbare arm met werk- zuignappen, voetbediende vacu0m- o kantelaar;

plateau, pneumatische aandrijvingen pomp en hefinrichting (handlier). . transportbanden;

en bedieningspaneel. o trilvuller;
*F 052 Dakbevestigingssysteem ' camera;

*F 046 Mechanische kaassnijmachine bestemd voor: het in een goede (staan- . keerstation;

bestemd voor: het met geringe fysieke de) houding bevestigen van dak-isola- ' pusher;

inspanning mechanisch snijden van tiemateriaal en dakbedekking, o richtwielen;

kaas, bestaande uit: verrijdbare standaard ' ontbladerunit
bestaande uit: elektrisch aangedreven, met verstelbare handgrepen en t snijunit;

aÍgeschermd mes, gevat in een op-en- schroefmachine. ' inzetunit;

neer-gaand raam, ' rekkenmanipulator;
*F 053 Hefmasthoogwerkerlhefschaar- o centreerunit;

*F 047 Elektrische hoogwerker (even- hoogwerker ' bakken transporteur;

tueel met inbegrip van aanhanger of bestemd voor: het in een goede hou- . bestrijdingsmiddelenvoorziening;

te plaatsen op vrachtvvagen) ding verrichten van specifieke onder- . stapelaar.

bestemd voor: het in een goede hou- houds- en montagewerkzaamheden in

ding en op hoogte verrichten van ruimten met minimaal beschikbare *F 058 Groentenoogstliin

werkzaamheden, vloeroppervlak, bestemd voor: het automatisch oog-

bestaande uit: bestaande uit: sten en bewerken van groenten,
. zwenkbaar onderstel met stempels; . verrijdbaar onderstel; bestaande uit:
. telescopische mast of schaar; . elektrische aandrijving; ' ontstapelaar;
. draaibaar platform; . (svqntueel) accu's; ' bakkentransportsysteem;
o elektromotor. . werkbak op mast of schaar gemon- o rekkenmanipulator;

teerd. . oogstmachine;
*F O4B Lichtgewichtportaalkraan met . transportband;

transportwagen F 054 Winkelbalie met zitmogeliikheid . schoningslijn;

bestemd voor: het met geringe fysieke bestemd voor: het in een goede hou- . afvoerband;

belasting plaatsen, wegnemen, laden ding verrichten van balie en/of kassa- . weegtafel;

en lossen van grafmonumenten, werkzaamheden, ' afvoerband;

bestaande uit: bestaande uit: een op poten gemon- . (eventueel) transportbak;
. aluminium draagbalk; teerd onderstel met tafelblad en voor- r (qventueel) rekken;
. twee staanders; zien van uitsparing(en) die een juiste o (svsntueel) sorteerinrichting;
. loopkat met kettingtakel; zithouding achter de balie mogelijk . (eventueel) verpakkingsinrichting.
. horizontaalversteller; maakt.
. transportwagen, *F 059 Witlofspoelunit

*F 055 Elektrisch-aangedreven trans- bestemd voor: het automatisch uit de

F 049 Stenenlichter portwagen trekbak nemen van witlofwortels en

bestemd voor: het met geringe fysieke bestemd voor: het met geringe fysieke reinigen van de wortels, rek en trek-

belasting plaatsen en wegnemen van inspanning verplaatsen van goederen bak,

grafmonumenten, (eventueel op pallets), bestaande uit:

bestaande uit: een op twee wielen bestaande uit: ' uitstootunit;
geplaatst verrijdbaar stalen frame met . verrijdbaar en elektrisch aangedre- . rekkenmanipulator;

hefboom en over een as verstelbare ven onderstel; . bakkenmanipulator;

lichters. . (sventueel) opbouw; ' spoelstation t.b.v. rekken;
. (eventueel) hefinrichting met hef- ' spoelstation t'b.v' bakken;

F 050 Lichtgewichtgrafstutwand hoogte tot maximaal 1,30 m; ' vijzelbak;

bestemd voor: het met geringe fysieke . (svsntueel) bestuurderszitplaats. . elevator.

belasting stutten van graven,

beíaande uit: twee aluminium lengte- *F 056 Papiervoerlegger *F 060 Reachtruck met bewegingvol-

delen (gewicht per stuk maximaal 16 bestemd voor: het met geringe fysieke gende zitplaats

kg), twee aluminium kopschotten inspanning papier uitrollen op de vloer bestemd voor: het in ergonomisch-ver-

(gewicht per stuk van maximaal 6 kg), van een kuikenverblijf en het daarop antwoorde houding verrichten van

(eventueel) uitzetstempel, (eventueel) deponeren van voer, hefwerkzaamheden op een vlakke en

hijsjuk, (eventueel) een set looproos- bestaande uit: trechtervormige bak, verharde vloer,

ters. papierrolhouder, vrijloopmechanisme bestaande uít:

en verrijdbaar onderstel. ' elektrisch aangedreven basiswerk'
*F 051 Glastransportwagen tuig;
bestemd voor: het met geringe fysieke . een kantelende zitplaats of cabine

belasting uit de stelling nemen en op
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die het zicht op de heflast vergemak-
kelijkt.

*F 061 Hefplateau (schaarheftafel)
bestemd voor: het in een goede hou-
ding op juiste werkhoogte brengen
en/of houden van produkten (al dan
niet met pallet),
bestaande uit:
o onderstel met hefconstructie;
o platform of vork;
. onderloopbeveiliging;
. bedieningsorgaan;
. elektro-hydraulische-aandrijving;
. (eventueel) pneumatisch-hydrauli-

sche-aandrijving;
. (eventueel) neigplatform;
r (eventueel) opbouw;
. (eventueel) explosieveilige voorzie-
ningen,

* F 062 Vacuhmslang heffer
bestemd voor: het in een goede hou-
ding en met geringe fysieke-inspan-
ning tillen en/of verplaatsen van goe-

deren en materialen, het plaatsen van
werkstukken op een bewerkingsmachi-
h€,

bestaande uit:
. elektrische of met perslucht aange-
dreven vacurimpomp;
o filterunit;
. vacurimslang;
. lastopnemer;
. traversesysteem.

*F 063 Hef-kipapparaat
bestemd voor: het in een juiste positie

brengen en houden van voorraadcon-
tainers,
bestaande uit:
. onderstel;
. handbediende hydraulische hef-
kipinrichting;
. (eventueel) verrijdbaar;
. (eventueel) elektro-hydraulische aan-
drijving met bedieningskast.

*F 064 Ribpuller
bestemd voor: het voorsnijden van
vlees, het verwijderen van botten,
kraakbeen en borstbeen,
bestaande uit:
o basis-werktuig met zgn. T-handle en

lus;
. extern geplaatste ventielbox;
r elektro-pneumatische besturingsunit;
. railsysteem;
o balancer;
. regelaar voor luchttoevoersnelheid;
. (eventueel) pneumatische uitvoering.

F 065 Chauffeutstoel in bussen voor
het openbaar vervoer (wisselende

bezetting)
bestemd voor: het in goede houding
besturen/bedienen van bussen,

bestaande uit: een stoel die tenminste
voldoet aan de specificaties van norm
NEN 5526.

F 066 Chauffeuncabine in bussen voor
het openbaar vervoer
bestemd voor: het uitvoeren van alle
taken in een bus, in ergonomisch ver-
antwoorde lichaamshouding,
bestaande uit: een cabine die tenmin-
ste voldoet aan de specificaties van de

norm NEN 5526.

*F 067 Vakkenvulwagen
bestemd voor: het op de juiste hoogte
neerzetten van dozen voor het vakken-
vullen,
bestaande uit: verrijdbaar onderstel
met voorraadplateau en een in hoogte
verstelbaar uitpakplateau.

*F 068 Platenlift
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning omhoog en in de juiste
positie brengen van te monteren gips-
platen,
bestaande uit:
. een verrijdbaar onderstel;
. een telescopische masq
. een oplegconstructie;
. een met de hand te bedienen hefin-
richting;
r (eventueel) een zijarm;
. (eventueel) een venster- en glashou-
der.

F 069 lnschietwagen t.b.v. oven
bestemd voor: het in- en uitladen van
produkten in de oven,
bestaande uit: voorziening in de oven,
inschietwagen met platen en wieltjes.

*F 070 Slooprobot
bestemd voor: het met het met gerin-
ge fysieke inspanning uitvoeren van
sloopwerkzaamheden met hoog
gevaarsrisico,

bestaande uit: elektrisch aangedreven
rupsvoertuig, robotarm en sloopha-
mer, eventueel radiografisch bestuurd.

*F 071 Elektrisch schuurbord
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning afwerken van gestucte
wanden,
bestaande uit: schuurbord met elektri-
sche aandrijving.

* F 072 Morte I tra nspo rtmach i ne
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning (stofvrij) verplaatsen van

droge of natte mortel van silo naar
werkplek,
bestaande uit:
. spuitpomp;
. compressor die voldoet aan L 007

of aan de VAMIL-regeling;
. slan9.

*F 073 Pakketteermachine voor straat-
stenen
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning opnemen en pakketteren
van straatstenen,
bestaande uit: inrichting die stenen tot
een pakket samenbindt.

F 074 Montagestoel
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning (zonder knielen, hurken of
bukken) uiwoeren van werkzaamhe-
den dicht boven de grond,
bestaande uit: lage stoel op verende
wieltjes, waarvan twee zwenkbaar.

* F 07 5 O pbouw-l mo nta g eh oogwe rker
voor kasconstrudies
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning opbouwen en afmonteren
van tuinbouwkassen,
bestaande uit:
. onderstel met rupsen en een frame
met een schaarconstructie (schaarcon-

structle is op onderstel 180" draaibaar);
. werkplateau, uitgevoerd in trapvorm,
uitschuifbaar tot ca. 12 m breedte;
r hekwerk op werkplateau;
. radiografische bediening;
. aandrijvingseenheid;
. eventueel lastkraan voor hijsen.

* F O7 6 Weg afzetti n gspyl o nen p I a atse rl
opnemer
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning plaatsen en opnemen van
pylonen bij wegafzettingen,
bestaande uit:
. frame met opneemwiel;
. aandrijfband;
. rail;
. lorrie.

* F 07 7 F u nd ati epla atsi ng smach i n e
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning plaatsen van fundatiepalen
voor kassen, geluidsschermen, vang-
rails, gebouwen, etc.,
bestaande uit:
. onderstel op rupsen met laserbestu-
ring;
. hydraulisch gestuurde paalposÍtione-
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ringsunit voor het opnemen en vast-

klemmen van palen;
. lier voor het afnemen en in positio-

neringsunit plaatsen van Palen;
o perssysteem met cilinders die de paal

in een voorgeboord gat Perst (tot een

door laserbesturing bepaalde diepte).

*F 078 Veerbalancer
bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning gewichtloos bedienen van

gereedschappen,
bestaande uit: opha ngconstructie,

behuizing met instelbare balansveer,

haspel en kabel met bevestigingsmo-
gelijkheid voor gereedschaP.

F 079 Gootsteiger
bestemd voor: het in betere werkhou'
ding plaatsen en vervangen van bij-
voorbeeld dakplaten, dakPannen en

goten,
bestaande uit: gootsteiger ter bevesti'
ging aan bouwconstructie, met loop-

vlak onder de dakrand.

*F 080 Lichte kraan op aanhanger
bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning hijswerkzaamheden uitvoe-
ren, bij bijvoorbeeld dak(dekkers)werk'
zaamheden.
bestaande uit: aluminium mast met

hydraulisch uitschuifbaar giekdeel,

hydraulisch uitschuifbaar en in hoogte
verstel bare stempel poten, motor,
hydraulisch aangedreven draaikrans,
kabelwindas, radiografische besturing
voor alle bedrijfsfuncties. Het geluids-

drukniveau bedraagt oP de bedie-

ningsplaats bij het hoogst toelaatbare
toerental maximaal 90 dB(A)

* F081 Automatische afkortinstallatie
volgens EN 1870-10

bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning afkorten van alle soorten

en maten profielen,
bestaande uit: aanvoerbaan met een

loopwagen en een opduwbuffer, een

afkortzaag voorzien van een afscherm-

hek, een afvoerbaan, en een bestu-

ringsunit.

*F 082 Machinale vloerafwerker
bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning gladmaken van pas gettor-
te, cement-gebonden vloeren,
bestaande uit:
. motor;
. hydrostaatpomp voor rijaandrijving;
. hydroliekpomp(en);

. assen;

. bedieningsbenodigdheden;

. ventiel besturingssysteem;

. telescooparm;

. voorzetkoppelsysteem;

. egaliseer(voorzet)inrichting.

F 083 ln hoogte ventelbare opstap
bestemd voor: het op goede werk-
hoogte verrichten van staand werk aan
werktafel, machine of lopende band,
bestaande uit: onderstel met in hoogte
verstelbare opstap.

F 084 Lichtgewicht met koolstofuezel
versterkte rollen en walsen
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning vervangen van inkt- en

vochtrollen in de grafische induírie,
bestaande uit: inkt- en/of vochtrol van
composietmateriaal (met koolstofvezel
versterkte epoxyhars).

* F 085 Luchtbevochtigingsi nstallatie
met zuiveringseenheid
bestemd voor: het regelen van de

luchwochtigheid met een luchtbevoch-
tigingsinstallatie die - ter voorkoming
van bacteriologische vervuiling - alleen
gezuiverd water in een ruimte brengt,
bestaande uit: waterzuiveringseen-
heid, expansievat en bevochtigingsin-
stallatie.

*F 086 Mobiele container met hefbare
bodem
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning met de hand uitnemen van
materiaal uit een container,
bestaande uit: verrijdbare container
met elektrisch aangedreven hefbare
bodem met eventueel een mogelijk-
heid tot aansluiting op een afzuigsys-
teem.

F 087 ln hoogte verstelbare kindentoel
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning verzorgen van kinderen,
bestaande uit: verstelbare kinderstoel
met verwijderbaar voorblad en hoge
rugleuning,

F 088 Hefwagen voor gasflessen

bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning verplaatsen van gasf lessen

op en vanaf een lasunit,
bestaande uit: steekwagen met grijpar-
men waarmee de flessen automatisch
opgepakt kunnen worden door middel
van een hefconstructie.

*F 089 Automatische belader en ontla-
de r va n I ase rsn ij machi newe rkstu kke n

bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning beladen en ontladen van

werkstukken op een lasersnijmachine,
bestaande uit:
t casettesysteem (compact magazijn)
met palletplaatsen;
. kolom met zwenkarmen - draaibaar
en in hoogte verstelbaar - met vacu0m
zuignappen en een hefrek;
. computerbesturing,

* F 090 Lij mmortel machi ne

bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning metselen van gevelstenen

met lijmmortel in plaats van specie,

bestaande uit:
. lijmmortelpistool, inclusief hand-
greep met afstandsbediening;
. lijmmortelmenger;
. bedieningskast (voor elektronisch
mengprogramma);
. mengbak/voorraadsilo;
. hefkolom en koppelstuk;
. lijmmortelpomp voorzien van een

koppeling waarop de materiaaldoor-
voerslang wordt aangesloten;
. materiaaldoorvoerslang;
. lijmverdeelstuk(ken);
. lijmrekken met eventueel kopsteu-
nen.

* F 091 Automatische eie rco nta iner-
belader
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning plaatsen van stapels van

eiertrays in een container met verschil-

lende niveaus,
bestaande uit:
o stalen ombouw;
. in- en uitrijplateau voor respectieve-
lijk lege en volle eiercontainers;
. motoren;
. luchtcilinders;
. sensoren;
. bedieningspaneel met noodstop.

*F 092 Hydraulische knipmachine
bestemd voor: het met geringe inspan-
ning op maat knippen van stenen,
bestaande uit:
. accu met accubak;
. cilinder;
. handgreep;
. wiel en een zwenkwiel met rem;
. steenoplegplateau;
. hydrauliekpomp;
. vaste messen of lamellenmessen;
. bedieningsunit.
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*F 093 Hefsteiger
bestemd voor: het oP juiste hoogte
werkzaamheden uitvoeren, waarbij
zowel mensen als materieel op ideale

werkhoogte worden gebracht,
bestaande uit:
. grondframe of zelfrijdend chassis;

. aandrijfmotoren;

. één of twee masten;
o platform.

*F O94 Robotmachine voor het ver-

p I a atse n va n b I oe m potten
bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning verplaatsen van gevulde

bloempotten ten behoeve van teelt en

het sorteren op groeiresultaat,
bestaande uit:
. twee ijzeren staanders met draag-

balk;
. metalen beweegbare vorken;
. bedieningspaneel;
. transportband;
. elektromotoren.

*F 095 Aanhangwagenchassis met
afzetsysteem
bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning laden en lossen van goede-

ren van een aanhangwagen met inge-

bouwd hydraulisch afzetsysteem (geen

'drempel' naar laadvloer),
bestaande uit:
. u-vormig chassis;
. remsyíeem;
. hydraulisch afzetsysteem.

*F 096 Graszodensnijmachine met
stapelaar
bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning snijden, opwikkelen/opvou'
wen en stapelen van graszoden op een

transportmiddel (bijvoorbeeld pallet),

bestaande uit:
. (gventueel) voertuig met hydrosta-

tische aandrijving;
. (sventueel) door tractor
getrokken/aangedreven;
. één of meer snijkoppen;
. opvoerband. opwikkelapparatuur
of opvouwapparatuur;
. mechanisme om zoden in een
gewenst patroon te leggen;
. mechanisme om een verzameling
zoden op te nemen en naar bijvoor-
beeld een pallet op een hefmast te
transporteren;
o hefmast;
. palletmagazijn met een mechanisme
voor automatische aanvoer van lege
pallets.

* F 097 Rotatiestape laar
bestemd voor: het met geringe inspan-
ning oppakken, roteren en stapelen
van allerlei plaatmateriaal,

bestaande uit:
. hefsysteem met vacu0m of mecha-

nisch aangedreven grijpers;
. besturing;
. roterende kolom,

*F 098 Zelfrijdende mechanische fruit-
oogstmachine
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning oogsten van fruit,
bestaande uit:
. machine met horizontale en verticale
transport- en verzamelbanden;
o kistenvuller;
. kistenwagen.

* F 099 Ku ubskistenvu I ler
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning vullen van kisten,
bestaande uit:
. vulbak;
. aandrijfmotoren;
. afloopplaat;
r toevoerbak met steunpoot;
. kistentafel;
. losplaat
. (svsntueel) kistenpositioneerder.
*F 

1 00 Kuubskistenlediger
beíemd voor: het automatisch kante-
len van kisten,

bestaande uit: hef- en kantelinrichting,
elektrische motor, opvulkussen,
doseersysteem en bedieningsmiddel.

*F 
1 01 Kledingtransporteur

beíemd voor: het met geringe fysieke
inspanning horizontaal transporteren
van kleerhangers met kledingstukken,
bestaande uit: elektrisch aangedreven
transportmechanisme, transportketti ng
met meenemer en besturingskast.

* F 1 02 Elektrisch-aangedreven laad-
vloercysteem
bestemd voor: het met geringe inspan-
ning laden en lossen van goederen in
de kleindistributie,
bestaande uit:
. frame;
. transporteur;
. achterklep/deur;
. zijdeur;
. kopschot;
. beschermplaten;
. ingangssenSor
. waanchuwingssignaal;
. sensor;
r bedieningsunit.

*F 103 Vouwplatform
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning openvouwen van een laad-
klep,
bestaande uit: elektrisch hydraulisch
aangedreven platform met drukveren.

*F 104 Elektrische of pneumatlsche

slanghaspel
bestemd voor: het met geringe inspan-
ning op- en afrollen van slangen op
een haspel,

bestaande uit: aangedreven haspel-
trommel (met elektromotor of pneu-
matische motor).

*F 105 Pneumatische afttandsbedie-
ni ng voor aanha ngwagenkoppel i ngen
bestemd voor: het koppelen en ont-
koppelen van aanhangwagens bij
vrachtwagens,
beíaande uit: een schakelset en een
cilinderset.

*F 106 lnzamelvoertuig ten behoeve
van het legen van afualcontainerc
bestemd voor: het met geringe inspan-
ning oppakken en legen van
(h u isvuil)conta iners,

bestaande uit: truckchassis met grijp-
armbelading, schroefcompactor en

container (bedienbaar vanuit de cabi-
ne).

F 107 Kunststoí stempelplaten
bestemd voor het met geringe fysieke
inspanning plaatsen van stempel-
platen,
bestaande uit: stempelplaat van poly-
ethyleen.

F 1 08 Se m i -a uto m atische tra nsm i ssi e
voor voertuigen
bestemd voor: het met geringe fysieke
belasting koppelen en schakelen
(chauffeur koppelt slechts bij stoppen
en wegrijden),
bestaande uit: transmissie met geauto-
matiseerde bediening voor schakeling
en koppeling (bediening met hendel
aan stuurkolom).

F 1O9 Ontkoppelingssyateem voor
voertuigen
bestemd voor: het met geringe fysieke
kracht koppelen en schakelen,

bestaande uit: elektronisch-pneumati-
sche ontkoppelingsunit (bedienings-

knop op versnell ingspook).
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F 110 Cabine met ergonomische instap

bestemd voor: met weinig moeite in-

en uit een vrachtwagen íaPPen,
bestaande uit: ruime traPvormige
instap, met een luchtdrukpedaal ver-

stelbare stuurkolom en naar beneden

te zetten chauffeursstoel die voldoet
aan F 001 in deze lijst.

F 111 Tapijapanner
bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning spannen van taPijt,
bestaande uit:
. fijne pennen die het taPijt naar

voren halen;
. grove pennen die het taPijt oP de
plek houden;
. kniebediende hevel.

F 112 Hevelspanner
bestemd voor: het met geringe fysieke

inspanning spannen van taPijt
bestaande uit:
o met de hand te bedienen hefboom;
o poot met pennen om het tapijt oP de
plaats te houden;
. uitschuifbare poot met pennen om

het tapijt naar voren te halen;
. klep waarmee het tapijt achter de lat
kan worden gespannen.

F 1 1j Opdeelbare vloerbedekkingswals
bestemd voor: het walsen van vloerbe-
dekking, zonder dat het transport van

de wals grote fysische inspanning ople-
vert,
bestaande uit: onderdelen van elk
maximaal 23 kg die door middel van

een kliksysteem in elkaar te zetten zijn.

F 114 Opklapbare muldenwagen
bestemd voor: het met geringe fysieke

belasting vervoeren van tapijtrollen,
bestaande uit: verrijdbaar onderstel
met inklapbare steunen.

*F 1 1 5 Volautomatische reuzelverwij'
deraar
bestemd voor: het volautomatisch ver-

wijderen van de reuzellaag uit de bin-
nenzijde van een karkat
bestaande uit: bovenconstructie met
frame en reuzelverwijderarmen, gepo'
sitioneerd door servo-aandrijving.

*F 1 16 Automatische wasinrichting
voor rubberdoeken en tegendruk-
cilinderc
bestemd voor: het automatisch reini-
gen van rubberdoeken en tegendruk-
cilinders,
beíaande uit: reinigingselement,
scherm voor de programmakeuze, rei-

nigingsmiddelverdeler en een geluids-

arme compressor volgens L 007.

* F 1 1 7 Automatisch drukplaatwissel-
systeem

beíemd voor: het automatisch verwij-
deren van een oude plaat en inbren-
gen van een nieuwe,
bestaande uit: één of meer platenma-
gazijnen, automatische plaatklemmen,
servomotoren en software.

*F 118 Stapelkeerder
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning draaien van stapels materi-
aal,

bestaande uit: hydraulische hefinrich-
ting, platform of vork, draai-inrichting.

*F 1 1 9 Radijsbosmachine
bestemd voor: het automatisch bossen

van radijs,
bestaande uit: radijsbosopneemgedeel-
te, selectie- en bindapparaat, opvoer-
mechanisme, f ustbewaarpl aats.

*F 120 Mechanisch aangedreven
zeilhaspel
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning oprollen van een
(stoom)zeil,

bestaande uit: een mechanisch aan-
gedreven haspel.

F 121 Voorziening voor rolstoelgebrui-
ken die mobiele arbeidsmiddelen voor
hen toegankelijk en bestuurbaar
maakt
beíemd voor: het toegankelijk maken
van mobiele arbeidsmiddelen voor rol-
stoelen, zodanig dat de rolstoelgebrui-
kers als volwaardig chauffeur van

zulke arbeidsmiddelen kunnen funge-
ren,
bestaande uit: een voorziening die rol-
stoelgebruikers in staat stelt zelfstan'
dig plaats te nemen in mobiele
arbeidsmiddelen en die hen in staat
stelt deze te besturen vanuit de rol-
stoel.

*F 122 Kledinglift
bestemd voor: het met geringe fysieke
inspanning verticaal transporteren van

trol leys met goederen/kledi ngstukken
naar verschil lende etages,

bestaande uit: bedieningskast, hefwa-
gen, trolleywagen(s), geleidingen, aan-

drijÍmechanisme voor hefwagens en
I iftschacht met beveiliging.
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Bijlage 4

Tabellenbfrlage

In deze bijlage is een aantal aanvullende tabellen opgenom€n.

De nummering yan de tabellen volgt de hoofdstuknummering van ditrrapport.

Tabellen die beginnen met B2 horen dus bij hoofdstuk 2, die beginnen met 83 bij

hosfdstuk 3, etc.
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84.1 Met wie hebben de diensten contacten over samenwerken en van wanneer
dateren die contactenj?
(De gegevens van 73 diensten).

d.

b.

c.

d.

e.

Í.

s.

h.

arbeidsbureau's

sociale diensten

Centra voor Werk en lnkomen

uitzendbureau's

verzekeraars

bureau's voor outplacement/
headhunters

bureau's voor juridische adviezen

mediator /conf lictbemiddelaar(s)

7 o/o

7 o/o

2Yo

250h

38o/o

260À

60h

3o/o

10h

17o/o

29o/o

22o/o

O0/6

3o/o

1 o/o

7 o/o

4o/o

1 o/o

304

504
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85. I Ervaringen van de arbodiensten bij het realiseren van werkaanpassingen:
zíjn deze aanpassingen dan blijvend of tiideliik?
(De gegevens van 73 diensten).

* het gemiddelde is berekend door het antwoord 'meestal' een score 3 toe te kennen, 'soms' een score 2,
'zelden'een score 1 en 'nooit'een score O.

Een gemiddelde van 3.OO (in dit geval het maximale) betekent dat alle betrokken diensten aangeven dat deze

aanpassing, wanneer zij geregeld wordt, dan meestal blijvend is; een gemiddelde van 0.OO (in dit geval het
minimate) betekent dat alle diensten aangeven dat die aanpassing in de praktijk nooit blijvend is,
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85.2 Waarom kan een werkaanpassing NIET gerealiseerd worden:
wat is dan de reden?
(De gegevens van 74 diensten).

* het gemiddelde is berekend door het antwoord 'meestal' een score 3 toe te kennen, 'soms' een score 2,
'zelden' een scorc Í en 'nooit' een score O.

De vervolgvraag of ook nog om andere redenen een werkaanpassing niet gerealiseerd kan worden, is
als volgt beantwoord.
. 11 diensten noemen redenen die meestal ook nog spelen, zoals bijvoorbeeld: 'er is dan geen aan-

gepast werk', 'tegenwerking van de UVI', 'de motivatie bij werkgever enloÍ werknemer
ontbreekt', 'door achtergrondgeschiedenis heeÍt de betrokken werknemer geen "krediet" meer'.

e 8 diensten noemen redenen die sorns ook nog spelen, zoals bijvoorbeeld:. 'de werkgever wilde al

van betrokkene af','precedentwerking t.o.v. collega's','het is dan organisatorisch moeilijk in te
passen''
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85.3 Acties die door de diensten worden ondernomen wanneer een voorgestelde
werkaanpassing niet gerealiseerd kan worden
(De gegevens van 74 diensten).

* het gemiddelde is berekend door het antwoord 'meestal' een score 3 toe te kennen, 'soms' een score 2,
'zelden'een score í en 'nooit'een score O.

Een gemiddetde van 3.OO 0n dit geval het maximale) betekent dat alle hetrokken diensten aangeven dat zij
dat (onder meer) meestal doen wanneer een aanpassing die zij voorstellen toch niet gerealiseerd kan worden;
een gemiddelde van O.OO lin dit geval het minimale) betekent dat alle diensten aangeven dat zii dat dan
nooit doen.

De vraag of er in zo'n situatie ook nog andere acties door de dienst worden ondernomen, is als volgt
beantwoord.
. 13 diensten noemen acties die men dan meestal ook nog onderneemt, zoals bijvoorbeeld:.'we

schakelen dan de UVI/ de rechter in', 'we geven dan de betrokkene die er van aÍziet (werkgever

oÍ de werknemer) voorlichting over de consequenties','koppelen het schriftelijk terug', 'dan laten

we het escalerenin het bedrijf/"straÍÍen" we de betrokken afdeling'.
o 1 dienst noemt een actie die dan sorns nog wordt ondernomen, te weten:.'dan schakelen we een

outplacementbureau in',
. onder zelden noemt tot slot 1 dienst nog de volgende actie: 'de werknemer adviseren zijn rechten

te beschermen'.
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85.4a Hoe worden bij de diensten de ervaringen die worden opgedaan in de
reintegratietrajecten intern teruggekoppeld?
(De gegevens van 74 diensten).

Door 18 diensten wordt aangegeven dat zij hun ervaringen {ook} nog anders intern terugkoppelen
(o.a. wordt genoemd: via het werkoverleg, ad-hoc intercollegiaal overleg, GAK-overleg, het intern pro-
jectoveileg I

Door 3 andere diensten wordt nog de opmerking gemaakt: het gebeurt (nog) níet conseguent, het
moet een punt van aandacht worden.

85.4b Hebben de dÍensten vaste afspraken over of en hoè de ervaringen in de
reintegratietrajecten Íntern worden teruggekoppeld?
(De gegevens van 74 diensten).

seii:::::::::i:::::i::::t:niet:iI|àn:::toÍiPE

;:::i:::::l:::::::::l:l:j:l:i::::::dat:::nËBUÈn,:llRI

ínterne terugkoppeling van de eruaríngen,
gebeurt dat:
- via de intercollegiale toetsing?
- via het periodieke deskundigenoverleg?
- via een intern mededelingenblad?

68o/o

63o.4
5o/o

15o/o

19o/o

51o/o

12o/o

11o/o

28o/o

5o/o

7 o/o

15o/o
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