
 

 

 

 

ARBEIDSDESKUNDIG 
ONDERZOEK 

Voor zowel de medewerker als de werkgever is het belangrijk 
te weten wat dan wel de mogelijkheden zijn voor 
werkhervatting in de eigen organisatie of daarbuiten. Een 
arbeidsdeskundige brengt deze opties in een 
arbeidsdeskundig onderzoek in kaart. 
 
Als de eigen functie niet meer als passend kan worden gezien 
en niet passend is te maken, dan wordt daarna onderzocht of 
ander passend werk bij de eigen werkgever tot de 
mogelijkheden behoort. Is dat niet het geval, dan dient 
bemiddeling naar ander werk bij een andere werkgever plaats 
te vinden. De arbeidsdeskundige adviseert in dat geval vaak 
om een spoor 2 traject op te gaan starten.  
 

 
 
Objectiviteit en zuiverheid tijdens een re-
integratietraject zijn voor Passus Advies belangrijke 
waarden. Om belangenverstrengeling te voorkomen 
heeft Passus Advies ervoor gekozen arbeidsdeskundig 
onderzoek niet zelf aan te bieden. Er wordt echter wel 
nauw samengewerkt met zelfstandig werkende 
arbeidsdeskundigen naar wie wij graag doorverwijzen. 

 
 

Heb je als werkgever te maken met langdurig verzuim? Een 
arbeidsdeskundig onderzoek is aan te raden in situaties 
waarin het lijkt dat de medewerker blijvende beperkingen 
houdt en er twijfel bestaat over de passendheid van het 
eigen werk.  
 

Het doel is antwoord krijgen op de volgende vragen: 
 Kan de werknemer het eigen werk 

uitvoeren? 
 Is het eigen werk aan te passen zodat dit wel 

kan? 
 is er andere passende arbeid bij de eigen 

werkgever aanwezig?  
 Welke andere arbeidsmogelijkheden heeft 

de medewerker op de externe arbeidsmarkt? 
 

WERKWIJZE  

De arbeidsdeskundige kijkt naar passende arbeid en 
adviseert over het eigen werk en ander werk. Tijdens het 
arbeidsdeskundig onderzoek gaat de arbeidsdeskundige 
in gesprek met de werknemer en de werkgever. Ook is 
een werkplekonderzoek hier een onderdeel van. 
Daarnaast treedt de arbeidsdeskundige in contact met de 
bedrijfsarts, casemanager, het UWV en eventuele 
behandelaars. De opgestelde functiemogelijkhedenlijst 
van de bedrijfsarts wordt als uitgangspunt gebruikt bij 
het bepalen van de passendheid van werk.  

RESULTAAT ARBEIDSDESKUNDIG 
ONDERZOEK 

De Wet Verbetering Poortwachter stelt dat werkgever 
en werknemer samen zorg moeten dragen voor de re-
integratie van de zieke medewerker, binnen of buiten 
de organisatie. Een arbeidsdeskundig onderzoek helpt 
hierbij. Bovendien creëert het helderheid voor alle 
partijen ten aanzien van het vervolg. Men krijgt zicht 
op welke mogelijkheden er zijn en of de inzet van een 
re-integratiebedrijf voor een tweede spoor traject 
nodig is. Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt 
daarom meestal uitgevoerd tussen de 42e- 52e 
ziekteweek, rondom het einde van het eerste 
ziektejaar. Uiteraard kan een arbeidsdeskundig 
onderzoek ook al eerder worden ingezet, als bijv. al 
duidelijk is dat de werknemer niet kan terugkeren 
naar het eigen werk.  

Voor meer informatie: 
T 073 – 62 329 80 | E info@passusadvies.nl | W www.passusadvies.nl 
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