
Als het
werk
anders
moet...

Wanneer schakelt u de arbeidsdeskundige in? 

De arbeidsdeskundige is uw expert op het gebied 

van arbeids(on)geschiktheid en richt zich erop u 

weer op passende wijze te laten deelnemen aan het 

arbeidsproces. De arbeidsdeskundige is onafhankelijk 

adviseur, beoordelaar of coach voor zowel werk- 

nemers, zelfstandigen en werkzoekenden, als ook 

voor werkgevers, uitkeringsinstanties, arbodiensten, 

re-integratiebedrijven, letselschadebureaus of 

verzekeraars. 

Tijdens zijn vakantie in Maleisië raakt Noah (51) 

zwaar gewond bij een verkeersongeval. Hij ligt

drie weken in het ziekenhuis. Hij blijkt hersenletsel 

te hebben opgelopen, waardoor hij motorisch

ernstig beperkt is. Noah is oogchirurg in een

ziekenhuis. Zijn carrière lijkt in één klap

weggevaagd.

Met Noah kijken we naar zijn nieuwe

werkelijkheid, de afwikkeling met

verzekeraars en het stapsgewijs

toewerken naar passende

arbeid.

We beschrijven slechts enkele voorbeelden uit de 

100.000 gevallen die wij jaarlijks behandelen. Het 

beroep arbeidsdeskundige is te veelzijdig om in 

deze folder te benoemen. Wij verwijzen u dan ook 

graag naar onze website: www.arbeidsdeskundigen.

nl voor meer uitgebreide informatie. 

Ik wil ook ondersteuning van een arbeids- 

deskundige, wat nu? 

Meestal komt u in contact met de arbeidsdeskundige 

via uw werkgever, arbodienst, reïntegratiebedrijf, 

uitkeringsinstantie, letselschadebureau of verze-

keraar. Als u behoefte heeft aan arbeidsdeskundig 

advies, dan kunt u ook contact opnemen met de 

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen 

(NVvA) of een arbeidsdeskundige in uw regio.  

Stef (36) leeft voor zijn vak als automonteur. Heeft 

nooit iets anders gewild. Nu staat hij noodgedwongen 

aan de kant. Zijn ziekte, reumatische artritis, is 

chronisch. Hele dagen zit hij thuis.

  Hij moet en wil iets anders.

          Maar wát in vredesnaam? 

       Met Stef werken wij aan

          zijn mogelijkheden in plaats

  van focus op zijn

        beperkingen.
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Als u te maken krijgt met een burn-out,

chronische ziekte of beperking, of als u

van uw werk verzuimt, betekent dit niet

dat u voorgoed bent afgeschreven.

Integendeel!

In ons land kan iedereen naar 

vermogen werken. Jaarlijks

ondersteunen de arbeidsdeskundigen

in Nederland 100.000 mensen die om

allerlei redenen niet of niet meer 

kunnen werken en maar één doel

hebben: deelnemen aan het

arbeidsproces. 

Wat doet de arbeidsdeskundige voor u?

De arbeidsdeskundige is er voor mensen die door 

diverse oorzaken niet (meer) in staat zijn hun werk 

op dezelfde manier voort te zetten. Samen met de 

werkende en de werkgever kijkt de arbeidsdeskundi-

ge naar de balans: wat op het werk nog kán en niet 

meer kan. De arbeidsdeskundige is uw onafhankelijk 

adviseur, beoordelaar of coach.

De arbeidsdeskundige is specialist in mens, 

werk en inkomen, weegt belasting en belast-

baarheid en geeft advies over passend werk. 

De arbeidsdeskundige ondersteunt bij het 

voorkomen en herstellen van arbeidsonge-

schiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden 

van mens in werk.

Docente Laura (41) komt in korte tijd terecht in

een draaikolk van psychische problemen: een

burn-out, met daar bovenop een angststoornis.

Zowel de burn-out als de angststoornis zijn

moeilijk te accepteren voor Laura. Het liefst ligt

ze de hele dag in bed. De situatie duurt nu al ruim 

twee jaar. Terugkeren naar haar vak als docente 

lijkt onmogelijk. 

Met Laura werken

we aan een plan

om terug te keren

naar een stabieler 

leven en een nieuwe baan.

Wie betaalt de arbeidsdeskundige?

Afhankelijk van uw situatie is dat uw werkgever, 

arbodienst, reïntegratiebedrijf, uitkeringsinstantie 

(zoals UWV of gemeente), letselschadebureau,

verzekeraar of u zelf. 

Hoe vind ik een arbeidsdeskundige?

De snelste weg naar een arbeidsdeskundige in

uw regio is via onze website

www.arbeidsdeskundigen.nl. 

U vindt hier ook meer informatie over het werk

van de arbeidsdeskundige. Voor vragen kunt u

terecht bij NVvA in Nijkerk.

Telefoon: 033 247 34 56

E-mail: nvva@arbeidsdeskundigen.nl 

De arbeidsdeskundige werkt voor u!


