
*Mobiliteit zie mobiliteitskaart voor codes (M1, M2, M3, M4) 
HR = HR adviseur  
LG = leidinggevende        MW = medewerker          
BA = Bedrijfsarts              Adv. A&G = adviseur Arbeid & Gezondheid 

LG schakelt bij psychische 
klachten of een verstoorde 
arbeidsrelatie direct de 
adviseur arbeid & gezondheid 
in 

Bij verzuim zonder 
herstelprogonose maakt LG 
een afspraak voor het 
opstellen van het WHP. 

Contact adviseur  A&G 
/ bedrijfsarts 

Uiterlijk week 6 
probleemanalyse door 
bedrijfsarts 

probleemanalys 

Bij voortdurend verzuim vraagt 
LG vervolgconsult aan bij 
bedrijfsarts 

Re-integratie zonder 
hersteldatum 

Opstellen re-integratie-
verslag en eindevaluatie tbv 
UWV – aanvraag WIA (met 
HR-adviseur 

WIA / Uit dienst 

PROCESKAART ZIEKMELDING 
 

 

  
   

  
 

   
                                                             

     

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adviseur Arbeid & Gezondheid 
Piet de Waal 
Mail: metopsis@gmail.com 
Tel.: 06-16727830 

Bedrijfsarts Henk Jan van 
Wijck 
mail:                  
vanwijck@de-bedrijfsarts.nl 

 

Registratie ziekmelding via self 
service door LG 

1e – 3e week 

Uiterlijk 4e week 

Aanvraag consult adviseur A&G 
of bedrijfsarts met vraagstelling 
door LG 

Uiterlijk week 8 maken 
plan van aanpak 
+aanpassen WHP 

(Gedeeltelijke) re-
integratie met 
herstelprognose 

Re-integratie volgen 
(LG) 

Hersteld melden in self 
service 

Cyclus 6 
weken 

6 
weke
n 

Afspraken 
en context 
registreren 
in RVM (LG) 

Ziekmelding door MW 

1e verzuimdag 

Sociaal 
Medisch 
Overleg 
Medisc

h  

Overle
g 

Ziek melden via: 

Raet Self service  

Helpdesk RVM: 
Tel.: 026-3129218 

 

Werkhervattingsplan (WHP) is 
een document waarin de 
afspraken over re-integratie 
worden vastgelegd.  Het WHP 
is te vinden in RVM. 

Aanvragen consult via self 
service: 

- Geef de context van het 
verzuim aan. 

- Geef de werkafspraken 
aan. 

- Geef aan waarom 
werkhervatting stagneert. 

- Geef aan welke vraag je 
beantwoord wilt hebben. 

- Stuur het WHP mee. 

Sociaal Medisch Overleg. 
Deelnemers: LG, HR, BA en 
Adviseur A&G. 

LG houdt gedurende het hele verzuimproces 
frequent contact met de MW en zorgt voor: 

• Tijdige inzet arbeidsdeskundig onderzoek 
spoor 1 en 2, incl. opstellen FML door BA 

• Evt. inzetten deskundigenoordeel 
• Week 42 – ziekmelding naar UWV 
• Week 46-52 opstellen 1e jaars evaluatie 
• Beoordeel op aanvraag IVA 
• Week 89-91 opstellen re-integratie 

verslag en eindevaluatie, aanvraag WIA 
• Week 92-104 beoordeling re-integratie 

traject door het UWV 

HR adviseert en ondersteunt. 

LG en MW houden contact over 
de voortgang (zo mogelijk op 
het werk) 

St
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tie

 
LG neemt melding aan 
en toetst mobiliteit * 

 


