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KS$qx'átx{s 5ËRW$em e &{6&R$Sffi&$_

novernber 2 012

oor ons verzamelde
In verband hiermee hebben.

tieadvies opgesLeld.

ReintegraLieadvies. De Wet
weken na ont.vangsL van dit

wll

Bij
Verbe

k op te stellen. Hierbijaovles, samen met uw medewerKer een v_Láii*ji-áia'":YïnpaK op t-e stef-Len. HaerDll
kunt u gebruik maken van dit advies. fndien nodig wiffen we u daar graag bij
ondersteunen. Wilt u een kopie van het owereengekomen Pfan van Aanpak binnen
twee weken naar ons opsturen? Naar aanleiding van diL plan maken wij nadere
afspraken met uw medewerker.

De verzuimbegeleiding wordt voortgezet zoals de Wet Verbetering Poortwachter
dat vereist: minimaal één keer per zes weken wordt- Dhr. P.A. Blankman door
ons begeleid. Uiteraard stoppen wij met onze begeleiding als uw medewerker
ín deze periode uit- dienst gaat. Daarom is het van groot belang dat u ons in
dat geval tijdíg informeert. Zeker omdat de wet Verlenging
LoondoorbeLalingsverplichting verplicht- sleft dat UWV een
reinLegraLieverslag ontrvangt bij uitdiensttreding van medewerkers die zes
weken of langer werzuimen. Wij zorgen er dan voor dat uw medewerker het
arbodíenst.deel van het versf ag onLvang'c "

Deze Probfeemanalyse en het advies zijn met. uw medewerker besproken.

MochL u nog vragen hebben over deze b::ief of de bijlagen, dan kunt u mij
altijd bellen.

Met vriendelijJie groet,

C. van de Mars
Bedrij fsarts

P.S.: wij verzoeken u eventuele aanvullingen of correcties, van de in het
briefhoofd vermelde gegevens, door te geven via het bovensLaande
telefoonnummer



Werkgever
Naam c_Laent
Functienaam
Geboortedatum
BSN
Aanvang verzuim
Voorafgaande periodes
Datum Probleemanalyse
Opgesteld door

1. Verzamefde

1 . 1 tr{erknemer

FuncLienaam:
chauffeur

informatie

en functie

fn dienst sinds:
4 september L97B

Arbeidspatroon:
40,0 uur, 7 dagen per week

Kenmerkende belasting :

statische belasting; klantcontacLen, adminsitraiteve afwikkeling

Taken en concrete werkzaamheden:
personenvervoer

1.2 Beperkingen werknemer, knelpunten in eigen functÍe en arbeidsverhoudingen

Beperkingen werknemer :

lichte beperking voor langdurig zit.t.en/staan (grote afwisseling in
werkhouding noodzakelijk) en lopen qua duurbelasLing

Knelpunten in eigen functie:
de befasting owerstijgL momenLeel de belastbaarheid; verder geen knelpunten

Arbeidsverhoudingen :

geen bijzonderheden

1.3 Refevante informatie uit RI&E, PAGO en verzuimhisLorie

bekende belasting t.a.v. sLaLische belasting

2. Beoordeling

2.L Oorzaken van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

Oorzaak:
de belasLing in werk draagt nu niet postief bij in het herstel

Toelichting:
de heer wordt door speciafist behandeld

2.2 Arbeidsmogelijkheden op korte termijn of lange termíjn



Op korte termijn:
aan de orde

Op lange termijn:
aan de orde

2.3 Mogelijkheden voor reintegraLie in eigen werk of ander werk

Eigen werk:
op middellange termijn mogelijk

Ander werk:
kan worden geexploreerd; vervangend werk is mogelijk

2.4 Risico op langdurig verzttim zonder interventie

reeel

3. Concfusie van de Probleemanalyse

Conclusie:
Dreigend langdurig verzuim

Verwachte verzuimduur tot volledig herstel:
herstelbeloop verloopt. gecompl-iceerd

ToelichLing:
rj-sicofacLoren die bijdragen tot de medische problemateik zulIen zoveef
mogelijk gemeden moeten worden; bet.rokkenen za1 hierin zelf ook een
belangrijke rol kunnen spelen

4. Advies aan de werknemer en werkgever

4. l- Einddoel / verwachtingen van de Reïntegratie

WerkhervatLing in de eigen functie

Toelichting:
Wel is er m.i. sprake van een grote kwetsbaarheid gezien de stat,ische
belasting in het werk; betrokkene zal daar voor moeten compenseren

4.2 P1anning naar einddoel en stappen in werkhervatting

Inzet in tijdelijk passend werk; waarna onder een tijdscontingente opbouw
het eigen werk weer hervat wordt; bij stagnatie rond herst.el- en reintegratie
af ternateiven onderzoeken.
Zie verder de werkhervattingsadviezen vanwege nu nog steeds nieuwe medische
ontwikkel ingen.

4. 3 Aanbevelingen voor activiteiten

Advies aan de werkgewer:
biedt mogelijkheid tot passend werk,' en een tijdscontingente opbouw eigen
werk,' mijdt j-n eerst instantie een langere duurbel-asting bij ritten

Advies aan de werknemer:
Beweeg veelvuldig; ook bij aanvang eigen werk (zowel tijdens uitvoer werk

- a1s in pauzes) en houdt dit aan.
U kunt momenteel uitwoer geven aan werkzaamheden waarbij u meL regelmaaL
kunt vertreden.

Voorgenomen actie(s) ArboVitale:
periodiek consulten; evt. verwijzing bij stagnatie reintegratie op



middellange termijn gutierlijk bij 20 weken)

4.4 Evaluatiemomenten

Werkgever en werknemer:
2 wekelijks

ArboVitale en werknemer:
minstens eens per 6 weken,' op indicatie vaker

4.5 Financiël"e aspecten en andere informatie voor de werkgever

5. Visie van de werknemer op de Probleemanalyse

Betrokkene voorziet nu problemen (en ervaart deze ook) bij langer zítten.
Toch kan hij zich moeilijk richten op het veelvuldig veranderen van de
fysieke werkhouding (bijv. tijdens vergaderingen)

ArboVitale B.V.
K.v.K.24371,428

ArboVitale maakt deel uit van het Zorg
van de Zaak Netwerk
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5.2 Weike afsÉraken heeft u gemóakt over
data Ên tijden waarop u samen de

voortgang van de re-integratie en het

PIàn van aanpaf{ evalueert eÍi eventueel
bijsrËlï?

*ur*r)url ., *rkneme{ moeten regelmatígrothct heàbÈn o,r'er de vitartganp vdn de
re-inïegratíe offt fe bekfken of de gemaakte afspraken worden nageksrnen €n af men nog
steeds op de goede weg zit. De ge,fl.Jrkfe aísprakqnmoeten mlsschierl biigesteld wur]en
a,r:,,lat e,'.bÍ|r'oorbedd wiJzïgilngen zijn in de medischc situdtic,

iedere 6 weken evaluatie,

iedere 6 we'keh'bezoek spreekuur bedrijfsads

IÉ het Ptan ván êanpak meer dÊn acht weken na de eelsle atbeld1ongeschiíítheidsdag opgesteld,
dan is dat te taat,

Plan van aanpak i3 op tijd opgesteld maar niet onderlekenrl.

5.3 Welke aíspraken hebben
arbodienst/bedrÍfsarts en w erknerner
gemaakt over data en tuden waaÍop zij
de Probleem a nalYse eval ueren?

+-t Als het P/an van aaàÈak te laat is

opgesteld, wat is daarvan dan de
reden?

Werkgever

2-6-11_?Q1?

l$erknener

q?,!-u!tl

Handtekening

--/-'"--.-. *--'*
L - -:j===-""=
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TIGRA Almere
Trekweg 51

1338 GA Almere
www.tÍgraalmere.nl

almere@tigra.nl
Tel.: 036-7115381

BTW nr,:820878704
KvK nr.: 32154779000A

Rabobank rek, nr, t609.67,783

Connoo<ion Openbaar Vervoer

Tav Dhr. E. van Zetten

Splijtbakweg 101

1333 HJ Almere

Betreft : Eindevaluatie interventie Dhr.

Almere, 20-05-2013

Geachte heer Blankman,

P.A. Blankman (Geb. datum: 18-07-1956)

Sinds 27-02-2013 heeft uw medewerker de heer Blankman bij TIGRA het programma standaard

gedragsmatige fysieke training gevolgd. Op 16-05-2013 heeft de eindevaluatie plaatsgevonden om de

vorderingen te meten, Cliënt geeft aan verder door te gaan met fysieke training, De doelstellingen

welke met cliënt bij aanvang van het programma zijn gesteld zijn gehaald. Het eindverslag van deze

interventie is verstuurd naar de bedrijfsads. Voor inhoudelijke vragen over het traject verwijs ik u

naar de bedrijfsarts,

Evaluatie:
Cliënt voelt zich een stuk beter dan 3 maanden geleden. Heeft het traject als erg positief en prettig
ervaren. Cliënt wil graag doorgaan met spoften, Beweegt soepeler, klachten zitten hem niet meer zo
in de weg, algeheelwelbevinden is verhoogd.
PSK rug:vanaf tussentijdse evaluatie tot nu:
60 min wandelen oneffen terrein 20-> 11

3 uur achtereen rijden in bus: 47-> 12

opstaan uit bed: 15-> 0
De slaapapneu zorgt regelmatig voor erg weinig energie. Cliënt heeft erg veel last van geirriteerde
luchtwegen, is veel verkouden en hij heeft het idee dat dit door de apneumachine komt. Hij gaat
komende maand weer naar de longarts,
Cliënt is een aantal kilo afgevallen/ maar nog onvoldoende voor een gezond gewicht, Dit komt mede
door de lage belastbaarheid die eryoor heeft gezorgd dat hij niet altijd (even fanatiek)kon trainen.
Rugklachten zijn enorm afgenomen door dit traject, Niet verdwenen/ maar hij zit zelf in dat de training
een positieve invloed heeft op zjn rugklachten.
Cliënt denkt zelf dat hU 4 uur per dag arbeid kan verrichten bij Conne>aion voor 4 dagen in de week.
Mijns inziens kan dat in de toekomst meer worden als hij met de longafts een oplossing kan vinden
voor het slechte slapen door de apneu en h'rj vervangende werkzaamheden kan uitvoeren, waarbij
cliënt meer van houding kan wisselen dan bij zijn werk als buschauffeur. Dit in verband met de
veneuze klachten in de benen.



G € Z O N O H E!D5 MA N AG € M E NT

ïcRA Almere
Trekweg 51

1338 GA Almere
www.tigraalmere.nl

almere@tigra.nl
Tel.: 036-71 15381

BTW nr,:820878704
KvK nr.: 321541790000

Rabobank rek. nr. 1609.67 .783
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Na het traiecl:
Cliënt wil graag blijven sporten bij ProActief. Mijn advies is om 3 x per week te blijven spoften,
waarvan 1 x per week met een personal trainer. Daarnaast is mijn advies om voorlopig minimaal 1 x
per week te blijven floaten. Hij maakt gebruik van onze aanbieding: bij afsluiten jaarlidmaatschap
volgens voorwaarden conne>c<ion lidmaatschap mag hij 3 mnd 1 x per week gratis floaten,
Mijn advies is tevens om door te gaan met de begeleiding van de dietist. Dit vindt h'rj zelf ook
verstandig. Vervolgafspraak is al gemaakt.
Cliënt blijft dagelijks wandelen (met de hond), Hierin bouwt hij zelfstandig de duur van de
wandelingen op. Cliënt loopt nu 60 min en mijn advies is om hier dagelijks minimaal 2 x 60 min van te
maken,

Wij vedrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Voor vragen en/of verdere

informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,



4.1 .\4rat 
is net eiriddoel van de re-

i ntegl.atie?

5:.[ Bescirrijf hiel'onder de plobleernveldcn

en de ëctivltellen die zlJn algesproken
om tol rê-lntegratie van de werknemer
te kon-ren. Betrek hiertlu de

Probleemanalyse en hËt advies Van dê

arbodienst/bedrljfsarts, Geef oÓ k à'en

ï/lÈ de actlvltelt€n moË[ uilvÓÈler] Én

'wnt dddrvoor de Plênnlng i5

164 10546

Het elnddDe! vàfi de re1ntegrcti€ iE is eeÍste ir:.sfantle dtst de vlerknenerÈ?Èer,t? tle ouale Íuí7(Lie

gaat Weíken, àls dat niet kan, probÈert i als *,erkgever ccn andtrct pslse.nde functie te vinden

of een nieuwe functle te ereéren, Lukt ílit niat, dan ls het einrldapl hpt vindln ndn FPn anrllre
baan bti eÉt írlelyYe werkqever'
Aij het einddae! gaat het ont de daelstelling die u op lafiEe termun wilt berelken. Het gaat dus

niet alleen om de daelstelling na twge jaàr .leÀter /nàár ook daarnà.

Heaft Lt een ander einddoël dan het advles van ur,/ arbodíenst sf bedr|Jfsartsr gÈef 6{,rn aan wët
níefi/afi de reden ls"

Kruis één vakiÈ aan.

E Werkheruattlng lr de eigen fun.tiP

il Gedêêltêlljke werkhervàtting in de elgen luncLie

n Werkher*atting ln een ànd€re Functiè Lrij i3e eigen werkgever

n ce.dÉÉltelijke werkheruattlng in eên andere flrnctie bij dÊ êigefi werkgever

il Gch.l* oi gcdccltelljke werkhervaEting bij een andere weikgevtr

[1 Ander einddoel dan het advies ven uw arbodlenst nF be'CrufsaÍts, nameli-lk

Vul per probleerr dè.?etivi?Êjfèn in die andernamen moeten rvorden off de weíkfrëmEr te

re-int3greren, Wijken de acliviteitÊn af van het advies ian de .1rbo(lienr,t/b*driifsarts, olotívEer

dat tian. PróbleeÍnvelalcn En mageljkÈ oplossiFgen kanneft ziin:

Arbeídsinhoad
- S/e.f,nlË Èa/Jf5 russÈn rêahnlvedu en opleldlngsnlveaa: aaflpêsEIng Yan hel l:a.ikr)ivedu; \teer

regctmogellJ?heden; andere functie; ont , hcr- cn blischoling; herorierttatie en

baraepskeuzeadviasl !obcoachittg; trainingen gericht ap het aanlEren rsf lr.rhEteren van

vaa rdi aheden ; loopb aa n beqele iding.
- strircrure/e of incidentele $sieke overbelasling: aanPassing Vtsn heÍ takenpakket; Ínzet van

llLttpfiiidcielen; êrgonamis.he aanFassíngen; Èsslstettie vafi cóllega's b'tj piekbelasting; andere
lunctie; bepÈrkÍng in duur of teffipo (fdrl .de oude v]erkzaanneoen ar in een andere lunccíe),

- WerKdruk: adnpdsslng tdl,pnpàkkëI; verblL€riilg werÀ/r/b{ruclie5; verDelel\1g lsldtttt'rtg van

vierkzaamhcdcn; andcrc funítb met minder scerkdrukl assistentie vàn dérden (bijtoort:eelcl bij

onde rcie u n e n d e w e rk zaa m hed e n )

Arbei d somsta n d ig h ed en
- angesclliktë werkruiffite, lêwaai, tacht, gebrekkige ventilatíei gevaarltike werkptek:

erganarnlsche aanpassingen; bjuwkundige/technis{he aanpassingPn; hegtherm- en

nulpmldd€ten; fleldere inslruLLiet; ds)isLëillie vdil detdÈít, and*rÈ futlstie n1Èt nlindzr
o n g ema kkefi ; thuis ítelc) tï.rÀ.n.

- Anregelmaliq wcrk. vt.erk in pl1agendiÈnst: aanpassing arheÍdspatroon met meer regelmaat,

andere functi: met 'r.eer regelmaat,
- Tmarndtísche Eryaííngen íagre-r,slÈ, afigevdllgry overlijden): structureel ínbouwen van dlre€te

assi,cfÉrlie of begefeidlnq; andeí, funciie"

ArbeitJsvvor waa rdett
. Rcgelmatig vaer n van werkoverleg; instamrnen metzorgv7íla.; bemiddeliln bij kinderapvang;

de mogelijkheid tot het flÊxihifiseren van werkti-iden,

ArbeidsverhoudÍngen
- Onvoldoende sfeun van leidinggevencie/callegak, canflict ínet collega/leidinggevende:

'nedianan' door de arbodienfi of een anderc ËxtÊrne deskundlge, overplaatslng. Vên belang ls

de Ínzet vdn werkEever en tverkne,fier orn fof een oplosslng te lrcmen.

So.ciaal-m edische za ken
- Acties om de wërkneffier y.teer gssthikt te m.aken voór weïk, z|als:behênd€ling van psychische

klachten (traumabèhandeling, burn out training); behandeltng van tysieke klachten
(fysiotherapie, rugtraining); multidistíplnaire behandelingen; traíningen ter vërmindpdfig of
voorkoming vên herníeDWde arbeldsuftval (gtress tralnlng); aanpak gedragsprDbtëntiJLiek

{bíj vo a rb ee I d a I ca holi s m e ),

Planning

13-10-2012
PÍobleemY€ld

Vdondroos

Acti vit€it

behandeling/hu isa rts

Wi€

Geerding Flevo
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Plan van aanpak WIA

Waarom dÍt formuller?
ls uw werknemÈr ziek; dan elêat u sên]en aan de slag met de
re-integratle, U maakl àfsPràken ovÊr hei doel várl de te*iilLëgràLls

en meE well(e aulÍvitdltrri dit docl het ilÈstc kDn wordÉn bcrcil4i

Dcze èfSprJken cat u vJc in een Plàn vàn àánpak- OàarvocrÍehrrriKl
rl dlt frrrTírjlier.

Wíe n'laken hèt Plàn van Banpak?
U vull het Plan van aanpak same n Ínet uw \n,erkÍerner ln.

Warrneer nradkt u een Pltn \.an annPSl{?
Als ulv lverknemer in de toÈkóiïgt'xê€r kán v,lerken, nlaakt íl llÉt
Plán vàn éaftpak blí-rnen iwee wek*n nadaf u de PrclbleÉmênaÍyse

van uw arbcdlet5l of bedruísarts hPeft gekregen Kan uvl werknemer
eersl nlet !ve[ken, maar leter rnogellJk wel, dên maak;t u een Plan van

a,3npdk zodra u de gijslÊ!ling vàn de llíoblÉemaiialyse binnen heeÏt.

Als de werkn€meÍ n;et mccr Jan het weirk kan
K3n cle v/€rl,.neÍner niet rverlien en ?icÈ hel emaar Uit dat hlJ nlet
her-stelt? Dan hoeft u qeen Plarr van aanpak te rnàken. Over-Neg

met u!,i àrbociiÊnst of [iedrijisartg rrl'uw werkrtem€r eelti.r een

WJA-u ltkeÍinq kan aanvrager.,

Als het dl€nsÍverlrsnd ván de werknerFer'êindigt tijdens zlekte
ftndlgt het ciieirstvcib.nncj v;n cle v'.'erki,emer binneil [ïet: vrekerr

ila dÊ serEtÊ zlektedag? F'laak dan ËsÈn tllan vanÀanÓak. maaT een

Verkod re-inleqraLieverslag. Dit íormuliar kufl!. u dosinloaden van

uivv. n L

wat doet u Írïet het Flan van àanpak?
Alleteersl gïL'r Lriki u het Plan van aanpak om met uw 'seri<nerne r
verdèrrc !vcrken Ê3n ie re-;nteqratíe.
Znr0 erunor claL utsJ rrerknÉmer een kcpie kriiqt: Hij hselt hei
onr later eventueel een WIA-uiikÊrlng aan

rverkgeVer be\Yaart

Evalueren en bijstellen
Ëen plan vgnAqnpaP, is een niomÊnlopnáme. EÈn'r ffilnimàal een
hec/ Uct lrjr wckrn biJ elkaar- om de voortgàng van de Íe-lntcgratle-
activilei[en te begpreken. Het Is mogeli]k ciat dË situatre vàn uw
urerknempr véranrJ-Árf of dal de re-lnLegratie anders vèrloopt dan
veftvacht. Dan pasl u geramenlljk het PIan van aanpak aari. llieuwe
afspraken of rÊ-integratleartlvileiten legt Lr vasl ln het forr'uller
Bijstellingen Plan vàn aanpak.

Als u er niet uitkonrt
Verschil! u van nreniiig over de aênF,ak van de rè-integràtlê'?
PÍobeer €r dan Êerst zelf uli te komen of vreaq advles áan uw
arbodlen* oibedrljfsaÍt's. Ais u dan geen oplÊssing:heeft gevonden.
l<unL u altii.J eerr deskundlgenoordee, vragfn aan UVJV.

Meer informalie vnor werkgever's
U vinttt meer info.n-ratie op uy/v^nl, Li kunt aok ccntêct cpnemen met
UwV ïel€ièon Werkgevers via 0900 - g? 95 Ílokaàl tarief). Als u lrÊ,t,
lroud dan uw loorheffingennuntmsr en het burqerservicenurÍtrner van
uv,i werl'.nemer bij de hand. Wlj kr.innen u dan betei van dienst zijn.

MeËÍ inforrnatie voor werknemers
u ,/iftdr meer lrtíorm3[Íe or] urïi'.frl. u kunt óok crnEacr opnemen
meL UWv TcÍcfoon lVcrlincnrcrs viu O9O0 - 9à 94 (lokaal tarieÍ),
Als u trËli, houd dan urv burgersaruícÊnLrmmer bij dÊ hênÍl- 1.4/ij

kunnen u ddn beter van dienst zljn,

'.ffi

too*oEEL?As

Y:ï?ï;i:!:

achlernaam van de përtner, vul dan oal., de geboartenaam in.

I
i.r.-, . '..:i::*l^;1i-i.i,"1;.i fl^. l.'., , ;; ff;'.],ïi,il,;Í:."ïl

' ,-,er ènvverknernerwijzL,nsameneencasemanageraandiedevoortgangindegatenhaudt^
Het ligtvcar de hand dat (êen medewerkeívan) de )',terkgever de casemanëgÊr is, maêr het kan
ook Íemand van buitën het beririjf zijn, De.tssemanager neëm! het inÍtiatieítoI veÍyolgd.ties en
rervolggpspreRken en beweakt of de afsprakeft wórden naEekomen.

E. Bos

Splijtbakweg 101

2.1 Vo,orl€Èters e.l ;cltÊf !áá.!ll

Adr_e9

le.st9999 91PLP9!9 -.
Telgíqgllqm nt et

l,laam bedrijísafts

Telef oonnummer

2.2

J,L

I 1J I nJ

08862 55353

H.:'J;;E'É*xË;J.:+ri'È; "..:.,t ï*È-E?:-,;ili;':,i',';i; .',r.. . -""'{'.,.u,.,: 1;;: ,"*.,'. r,

Vul de naam ln van de tledrufsarts die de probleemanaltlse heelL opgatLeft|

T. vd Mars Arbo-vitale

o384575876

4lsete

3.1

AGr40 03041 0ó-09 W



fuboVitale
..\'\.t,t ;t.tt t I'f" él'L

Werknemer

Contactpersoon

E-mail

Telefoon

Arbodienst

Bedrijfsarts

Rapporteur

Telefoon

Datum rapportage

: dhr. P,A. Blankrnan

: mw. P. Straver, casemanager Connexxion

; p,straver@conne>orion.nll

:06-527 85207

; mw. T, v/d Mars

: A.A. Houwing, arbeidsdeskundige ArboVitale

:06-5I72L777

:20/6113

.-prïaxls



&rb*tr/itale

Aanleiding
Het betreft een re-integratieadvies op verzoek van Connexxion
Het onderzoek spitst zich toe op de vraag of de werknemer kan re-integreren in passend werk
Onder passend werk wordt verstaan:
- werk dat in overeenstemming is met de belastbaarheíd.
- zo mogelijk tegen dezelfde loonwaarde
- zo mogelijk op hetzelfde functie- en opleidingsniveau.

l. Vraagstelling opdrachtgever
Is werknemer in staat om de eigen functÍe te vervullen?
Zijn er aanpassingen te treffen waardoor de eigen functie geschiK kan worden gemaakt?
Zijn er mogelijkheden om werknemer te begeleiden naar een functie bij de eigen of een andere werkgever?
Weike ondersteuning is hierbrj gewenst?

2, Onderzoek
2,1. Bronnen en onderzoeksactiviteiten

. Bezoek en gesprek met werkgever d.d. I4/51t3

" Gesprek met werknemer d.d. I4l5l13
. Functionele mogelijkheden lijst d.d. 25l4l13
. Tel. onderhoud met de bedrijfsads d.d. 13l5l13

2.2. Voorgeschiedenis
Werknemer is een 56-jarige man die per t3l9/12 met gezondheidsklachten is uitgevallen voor de funclie van
buschauffeur (32upw). Werknemer is gedeeltehlk in het eigen werk hervat.

Verzuimoverzicht va naf '10
Bron: gegevens verstrekt door werkgever
Ziek Hersteld (100%)
t2lr0/t0 r4lr2lr0
Tlr2lrr r4ll2lrr
elzlL2 18l3lr2
13l9lt2

2.3. Huidige belastbaarheid
De bedrijfsats heeft een functionele mogelijkheden lijst (fml) opgesteld. Deze lijst geeft een overzicht van
mogelijkheden om in hetalgemeengedurende een hele werkdag (tenminste B uur) te functioneren.
Beperkingenvan deze mogelijkheden ten opzichte van de normale waardenworden in apafte rubrieken
weergegeven, voor zover deze naar het oordeel van de bedrijfsarts uitingen z'rjn van ziekten, gebreken of
ongeuallen,
Als normale waarden zijn niveaus van functioneren gekozen die het dagelijks leven regelmatig vereist. Tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld, zijn incidentele piekbelastingen boven de aangegeven niveaus van functioneren
eveneens mogelijk.

Uit de functionele mogelijkheden lijst (FML) opgesteld d.d.25l4lL3 door bedrijfsarts mw. T. vd Mars blijkt
dat er voor werknemer beperkingen bestaan ten opzichte van normaal functioneren (zie in de rubrieken
hieronder vermeld).

De bedrUfsafts geeft in een tel. onderhoud d.rl 13/5/14 hierbij nog wel aan dat zii van meninq is dat voof
werknemer duurzaamheid in het eigen werk een probleem zal blUven. Hij zou in werk minder statisch belast
moeten worden.

-_ - NaêCIfryelllglfejrdhr. Blankman
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Werknemer heeft beperkingen ten aan zien van:

Beperkt functioneren

Door energetische beperkingen is een duurbelasting voor cognitieve taken (concentratie en

-y.sg.-e,1,e,!-+"st{qsl9=v-gl4-.e.cg1i^j$ 
p;p.-!"lene1ilq-t',-t9-119.9m3a

Beperkt functioneren

er wordt gene gebruik gemaakt van ene gehoorvoorziening; er is wel een lichte afwijking met

Beperkt functioneren

lue!€!U199!t-telletys_y9c*"9"-C.$""b"_p:C!l9g&!_e!_v_e,Flcjttg=y3!.!h9!'Et

1_"__LIgpS'kt ygizryakte-lgqu-ruer9*lqrclukgj-@

gezien het scala aan medische problemen zal m.i. aandacht gegeven moeten worden aan het

Beperkt functioneren

@lankman
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@van de werlÍ1es-stee!-Ql$lycol "ryU*.--

kan minder dan 5 minuten achtereen gebogen enlof getordeerd (gedraaid met de romp) actief
2 keer per uurn

kan minder dan 5 minuten achtereen boven schouderhoogte actref zijn tenminste 2 keer per uur
verwisselen)

kan minder dan 5 minuten achtereen geknield ofgehurkt actiefzijn ongeveer 2 keer per uur

specifieke voorwaarden namelijk: er moet voldoende en met regelmaat vertredign mogelijk

Beperkt functioneren

kan nu 's nachts niet werken (00.00 - 06.00 uur
kan nu 's avonds niet werken (18,00 - 24.@ uur

fors energetische problemen; beeld op langere termijn nog niet te duiden; effect van adequate
behandeling zal bijdragen tot het verhogen van de uurbelasting/daglweek

nu op 20 uur/week in

2.4 Omschrijving en kenmerkende belasting van/in functie buschauffeur
Werknemer werkte als chauffeur van een lijndienst bij een streekveruoersonderneming, De
werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van de assistent rayonmanager met
schriftelijke en mondelinge instructies. Controleeft bij aanvang van de dienst de belangr'rjkste
functies. Voert een strak dienstrooster uit en bestuuft de grote bus vlot en defensief door

@an
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het verkeer volgens een meestal bekende route. Stopt bij haltes, opent de voor- en

achterdeur voor in en ultstappen van passagiers. Rekent af met klanten, beantwoordt
vragen van passagiers en volgt in- en uitstappende passagiers in binnen- en buitenspiegels
om de deuren vlot te kunnen bedienen.
Roept regelmatig haltes, straatnamen en openbare gebouwen op verzoek van de passagiers
af.
Roept lastige en agressiéve passagiers tot de orde en weigert incidenteel een passagier
verdere deelname aan de reis. Administreert voeftuigstaten, rij- en diensttijden, kasbeheer,
schaderapporten en tachograafschijven. Verzorgt in- en exterieur van de bus. Staat
eventueel stand-by, is dan in de kantine. Heeft contact met centrale verkeersleiding en
collega's.

Kerntaken
- besturen voeftuig 75o/o

- contacten met passagiers 15%
- voeftuigcontrole en schoonmaken 5o/o

- stand-by in kantine en administratie 5o/o

Kenmerkende belasting in het eigen werk
PersoonlUk functioneren

. Verdelen van de aandacht, in dit werk moet men de aandacht verdelen over meerdere
informatiebronnen gedurende 1 uur en 15 minuten aaneengesloten;

. Afleiding, in dit werk moet men kunnen omgaan met afleidende activiteiten van anderen;

. Deadlines, in dit werk wordt gereden volgens een strak rijtijdenrooster met deadlines;

Sociaal functioneren
t Zien, in dit werk moet voldaan worden aan de rijgeschiKheidseisen van het CBR, min 0.8 en slechts

oog min 0.5;

' Omgaan met conflicten, in dit werk worden eisen gesteld aan het de-escalerende vermogen bij
conflictsituaties;

r Vervoer, in dit werk moet men voldoen aan de gestelde rijgeschil(heidseisen van het CBR, groep II;
. Specifieke voorwaarden, in dit werk moet men handelend kunnen optreden bij calamiteit en is

rechtstreeks contact met klanten vereist.

Fvsieke omqevinqseisen
. Tocht in dit werk komt luchtverplaatsing voor;
r Trillingsbelasting, in dit werk komen trillingen voor.

Dynamische handelingen
o Lokalisatie van belastingen, tweezijdig;
. Hand en vingergebruik, in dit werk moet men een cilindergreep kunnen uitvoeren;
. Reiken, in dit werk dient men met licht gebogen arm te reken met een frequentie tot ongeveer 300

keer per uur;
. Buigen, in dit werk dient men tot 45 graden te kunnen buigen tot ongeveer 50 keer per uur;
. Torderen, in dit werk dient tot 45 graden de romp te kunnen draaien;
. Tillen of dragen, in dit werk komt tillen en dragen tot 10 kg voor (gedurende een aantal keren per

dag);
. Hoofdbewegingen maken, in dit werk dien men het hoofd frequent in alle richtingen te kunnen

bewegen;
. Lopen, in dit werk dient men minder dan 5 minuten achtereen te lopen tot maximaal een half uur

per werkdag;

Naam werknemer; dhr- Blankman
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Statische houdinqen
u Zitten, in dit werk dient men ongeveer 1 uur en 15 minuten achtereen te kunnen zitten, tot

maximaal 5-8 uur per werkdag;
Staan, in dit werk dient men minder dan 5 minuten achtereen te staan tot maximaal 30 minuten per
werkdag;
Het hoofd in een bepaalde stand houden tijdens het werk, in dit werk dient men gedurende
ongeveer 4 uur het hoofd in een bepaalde stand te houden;
Afwisseling van houding, dit werk wordt in overwegend zittende houding uitgevoerd, er is geen

regelruimte in het afi,ryisselen met staan en lopen;

2,5, Gesprek met werkgever
D.d. I4l5lI3 sprak ik dhr. E. van Z rager) en mw. P. St, ,ger) bij Connexxion
vestiging Almere.
De werkgever volgt het advies van de bedrijfsarts op. Werknemer is gedeeltelUk hervat in het eigen werk.
Werknemer wordt begeleid door Tlgra.
De werkgever ziet werknemer, gelet op zijn beperkingen, niet meer duurzaam functioneren in het eigen werk
als buschauffeur.
Aangezien de uitkomst van het competentie onderzoek is dat werknemer beschikt over tenminste een
gemiddeld MBO 3-4 niveau, zijn mogelijk alternatieve (kantoor)functies aanwezig binnen Conne>o<ion die
aansluiten op het werk- en denkniveau en competenties van werknemer. Onderzocht zal moeten worden of
het werk ook beschikbaar is

Bedriifsbesehíiving
Conne>c<ion Openbaar Vervoer (OV) is een 'platte'organisatie met geringe functiedifferentiatie; voor bijna
95o/o de chauffeurs, daarnaast in beperKe omvang management, personele zaken, planning, administratieve
functies, monteurs en medewerkers op de telefooncentrale (bestaat niet op alle vestigingen),

Vestiging Almere Buiten
is in bezetting een afspiegeling van het landelijk beeld met de volgende bezetting;

Functie

rayonmanager
assistent rayonmanager
chauffeur
mer
planner

fte

1

3

177
(reservechauffeur)8
1

Vestiging Almere Haven

rayonmanager
assitent rayonmanager
chauffeur
mer (reservecha uffeur)
planner

1

1

t43
3,5
1

Vestiging Almere Buiten en Haven / Werkplaats

monteur (Buiten) 8,2

Naam werknemer: dhr. Blankman
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monteur (Haven)
rayonmanager

2,6, Gesprek met werknemer
D.d. I4i5lI3 sprak Ík werknemer bij Conne>uion te Almere
Werknemer werd door mij geïnformeerd over het doel van dit onderzoek en de belangrijkste uitgangspunten
van de wetgeving. Tevens werden de arbeidsrelatie, de maatgevende arbeid en re-integratiemogelijkheden
besproken.
Met werknemer heb ik gesproken over de belastbaarheid zoals vastgesteld in de functionele mogelijkheden
lijst.

Voorlooleiding
tTS diploma
MTS (elektrotechniek) 1 jaar

Arbeidsverleden
Werknemer geeft aan o.a. een aantal jaren al elektromonteur te hebben gewerkt.
Sedert '78 is werknemer in dienst als buschauffeur bij Connexxion.

Visíe van lryerknemer
Werknemer geeft o.a. in het gesprek aan dat hij met gezondheidsklachten in zijn werk als buschauffeur is

uitgevallen en dat hij eerder langdurig in het werk is uitgevallen en in ca. 98 na ruim een jaar verzuim, een
1/z jaar 50o/o te hebben gewerkt. Vervolgens enige tijd weer voor 40 upw te zijn hervat, maar (tgv dezelfde
klachten) op eigen initiatief het arbeidscontract aangepast naar 32 upw.
Werknemer ervaart een scala aan klachten waaryoor hij (deels) ook behandeling kr$gt, echter met (nog)
onvoldoende resultaat. Werknemervoelt zich o.a. extreem vermoeid, kan niet lang zitten (moetzich continu
vedreden), zijn belastbaarheid wisseli per dag. Werknemer wordt nog begeleid door Tigra. De behandeling
íopt binnenkoft, werknemer wil hiermee echter wel graag doorgaan
Werknemer rijdt sedert ca. I1/z maand 3 middagen van 3 uur op de bus. Hij heeft de werkgever gevraagd

om hem zo veel mogelijk op routes te laten rijden waarbij hij zich tussentijds even kan vedreden. In de
praktijk blijK dat vaak niet haalbaar (bijv. tgv vertragingen).
Gelet op zijn beperkingen ziet werknemer zich niet meer volledig / duurzaam functioneren op de bus. Hij zou
graag een andere, voor hem minder belastende, functie bij Connexxion willen gaan vervullen.

2.7. Competentie onderzoek
Werknemer heeft op 7l5l13 een competentie onderzoek (tests) bij Connexxion ondergaan,
om te onderzoeken of hij over tenminste MBO 3/4 niveau beschikt: een vereiste om voor evt. andere
(kantoor) functies bij Conne>xion in aanmerking te kunnen komen- Ult de resultaten van de test blijK dat
werknemer over het vereiste niveau beschikt.

3. Beschouwing
Werknemer isper L3l9lI2 met gezondheidsklachten, na een val op het werk, uitgevallen voor de functie van
buschauffeur (32 upw). Werknemer is inmiddels voor ca. 9 upw in het eigen werk hervat, maar blijft veel
klachten houden.
Op basis van de FML zoals is opgesteld door de bedrijfsafts: met name gelet op zijn energetische
beperkingen (met negatieve gevolgen voor concentratie en verdelen van de aandacht), langdurig zitten (met
te weinig vertredingsmogelijkheden), trillingsbelasting, alleen overdag werken en urenbeperking niet
(volledig) geschikt voor het eigen werk.
Werknemer beschiK over het verelste MBO 3/4 niveau met als gevolg dat er mogelijk alternatieve
(kantoor)functies aanwezig z'ljn binnen Connexxion die aansluiten op het werk- en denkniveau en

Naam werknemer: dhr. Blankman
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competenties van werknemer. Onderzocht zal nu moeten worden of er in het bedrijf een passende functie
voor werknemer beschikbaar is/komt.
Indien er voor werknemer geen passend functie in het bedrijf beschikbaar is, zal werknemer tzt parallel ook
middels inschakeling van een re-integratiebedrljf bemiddeld moeten worden naar ander werk bij een andere
werkgever (spoor 2).

Reactie werkgever en werknemer
Werkgever en werknemer kunnen zich vinden in de conclusie

4. Conclusie
-Werknemer is op basis van de huidige FML ongeschiK voor zijn volledige eigen werk als buschauffeur.
-In het bedrijf is voor werknemer mogelijk wel ander passend werk aanwezig.
-Inschakeling re-integratiebedrijf is tevens aan de orde om werknemer (parallel) te begeleiden naar ander
werk bij een andere werkgever (spoor 2).

5, Vooftgang/advies
Bespreek deze rapportage gezamenlijk.

6. Verantwoording arbeidsdeskundige rappoÉage
Voor zover in mijn rapport sprake is van herleidbare directe of indirecte duiding of verwijzing naar medische
en privacygevoelige informatie, dan is dat functioneel en overigens met expliciete toestemming van
werknemer, om een getrouwe gespreksweergave te kunnen doen, alsmede om te kunnen komen tot een
transparante, toetsbare en reproduceerbare Beschouwing en Conclusie.

AA Houwing
Reg ister a rbeidsdeskundi ge

Kopie naar: de bedrijfsats

Dit rapport is tot stand gekomen na gesprekken met werkgever en werknemer en is gebaseerd op de huidige situatie,
Beschikbaar gestelde gegevens over de organisatie van de werkgever, functie(inhoud) van werknemer RI&E etc.
worden verondersteld correct te zijn, Werkgever noch werknemer kunnen aan de inhoud van dit rapport rechten
ontlenen ten aanzien van de wettelijke bepalingen, voorzieningen of uitkeringen. Beoordeling van de aanspraak op
een voorziening of uitkering ligt b'rj het UWV. Dit rapport draagt de status van een deskundig advies, betrokken
partijen zijn niet gehouden tot opvolging van de aanbevelingen, maar dragen een eigen verantwoordelijkheid hierin,

Naam werknemer: dhr. Blankman



Eerstej a a rseva I u ati e va n h et ntEr611 ffi$tkÏEftt
,+r-fr
-1,,t),if ..:

lllraaroÍÍt dlt formulier?
Uheeft de afgelopÈn tljd samen met uw werKnemer gewerkr aan

de rg-tntegratle, Al5 hel- uw wet'knemer na Èen jàar niet is gelukt om

weer volledig aan dc slrg tê gaên, is hêt tíJd om te bekijken wat de

btand van zêken is en of het Plan van aanpak nó0 Steeds voldoet'

óaarvoor gebruikt u dlt rormulier'

'wanneer evàluèert u hef P/an van aanpak7
vul de EersteJ'aargevaluatie ulterlDk in de 5zste zlekteweek samen

met uw werknemÈr iíl-

U haeft dè Eersl+j'àrsevaluatie gedaan. EE dan?
Als u samen tot de cónclusle komt dat hel Plan van aànpak nog

steeds voldoet, werkt u gewoon verder aan de re-intègràtle zgaÍs

u heeft afgesproken.
Zijn er andere stappen nodig voor een geslaagde rE-lntegÍaEíe?

Stel heL P/d/, vdn aanpak dan bij' Dê afspraken dic u hicrovcr
maêkÈ, legt u vast in een Biiitelling plan van aznpdk? dàr tj krrnt

downloaden van ulvv.nl,

zor0 ërvoór'dàt uW ÍvErkriemer een kopie van de Eeístejaars-
evaluarie krugt, Flij heeft dit nodig om later eventueel een
WIA-uitkerlng aan te vrageo.

trleer informatie voor werkgevers
U vindt meer ínformótie óp uwv.nl..U kLtnt ook contàct opnemen met
UWVTelefoon Werkgevers via 0900 - 92 95 (lokaal tèrief). Als u bëlt,
houd daÍi uw loonheffingennummer en het burqeÍservicenummer vên
uw werknemBr bï de hand. wU kuírflen u datt betcr vdÍl diEns! zijn.

lrleer lnforrnatie voor werk nêmers
U vind! meer inÍormatie op uwv,nl. U kunt ook contàct opnemen
met tlWV TeleFoon Werkneme.s via 0900 - 92 94 (lokaal la-ief).
Als'u belL, houd dan uw burgerservicenummer bU de hand. Wij
kunnen u dan beter van dienst zijn.

1.1 Voorletters en achternaam Gebrulkt dë werkhemer de achternaam van de partner, vul dan ook de geboortenaam in.

1.2

P-A- Blánkrnan

qot!F,od,e" 
"

Ge!9-9rt9da^5ym -

B u rg qry q ry-i ggn q l'!.In_g_r

1.3

!.4

2,1 Naam weTkgever

ioonheffingennummÊr en sertor OsV

en risicoprerniegloep

aileen het aansluitingsnu mmer

:g_oruelpg_u .

LoonheFfing ennum mer

001011157101

, A3n-sluitingsnymq.ql.

)a secto. OSV Rísicoprem ieoroep

3.1 (ruis aan wèlkË situatie van

toepassing ls.

U kunt meÈrdere mogelíjkheden aankraisen,

fl DÊ werknemer da€t zt1rt elgÊn wÊrK l

Uren per week Slnds

El De werknemer doet ander werk t

llren per sreek 16 Siíds

Funcue Op arbeidstherapiebasis

E De werknemer werkt btJ een andere werkgever r

Naa,rn werkgever

Adíe5

Postcode en plaats

Uren per week

Functle

AGr40 030'+4 05-10 w

Siflds
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4.1 Zijrr de efgesproken re-integratie
aetivi[eilen volgens plan uitgevoerd?

4-Z is er sprake van eèn árbeidsconflict

4.3 \rr'st iS het erevclO van het
àóeidsconflict?

4.4 ls er reden om het einddoel of de

aanpak van de re-int€gÍatie bij te

slellen?

1.6440646

I De werknemerwerkt Íru niel, Ilrddr katt itt rjc Luekurrrst wel werken " t

Is ér sezocht na&r passend werk br; de erseÁ **G€Ftrl n eÈËX IOfe.:-,:é
Vt&7

ls er gezocht nÊar ander.werk bil een àndêre werKgever? [ .la a ruee '-

'Reder waarom de werknemer nÊq niet werkt l

fi Ja r Ga verder rnetvraag 4.4.

fll Nee > Omschriif hieronder waaram niet. En of dt: arbeidsverhouding tussen u en uw werknempr
daaibij een iot heeft gespeeld.

Is er sprake van een arbeids€onílíct, dan kont u dit toelichtÊn bij vraag 4.3"

f] Nee " 
Ga veftlPr mef vraèg 4-4.

f-l r-

tlerfietd híeronder of heï arbeidsconftict de re-integratie vertraagd of gestopt heeft.
Geef ook aan wat u en uw werknèmer hebhen gedaan óm het conflict op fe iossen.

Zie de regeliqg procesgang eerstp en tweede ziektejaar, Staatscourant nr. 213t 4'11-2004.

El Nee

3 Ja t Vut een formuier 'Biistettinq plan vèn aanpak' in.

Dálu m

Handteldentnq

iWerkgever Werknemer

t0-09-2013

]
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D*tuill: 24ianuati2114

onderuerp: Uwre-inteqraLie

tÀr/ konnïerki

Onskenmerk: ASP/140124/CXX

splijtbakweg 10í
1333 HJ Almere

Telefoon

Behandeld door: R. vanAsp€íÈn

ïélefoon:

Geachte heer Blankman,

Op ?2 januari jl, hebben wi.i gesproken over uw re-integratie. U zit op dit moment in een re-
integratiekaject 1e en 2e spoor aangezien terugkeer in het eigen werk om medlsche redenen
rriet meer mogel[k is. Namens Corrnexxion wordt de re-integratiê 2e spoor begeleid door
Power4People.

Naast uw activiteiten met Power4People verrichtte u nog aangepaste taken voor Connexxion.
ln het gesprek van woensdag jl. hebben wij Eezemenlijk geconstateerd dat het aangepaste
takenpakket weinig tot niets toevoegt aan het re-integratietraject. Daarnaast is de ovenveging
dat het wellicht meer bijdraagt aan de re-integratie wanneer u zich vanuit een neutrale uit-
gangspositie kunt richten op het re-integratietraject.

Omwille van bovenstaande is afgesproken de aangepaste taken rnet onmiddellijke ingang te
staken opdat u zich volledig kunt richten op het traject 1e en 2e spoor re-integratie. ln overleg
,nret Power4People zal gekeken worden of de íntensiteit van het begeleidingstraject kan worden
verhoogd. Concreet betekent dit dat r-r met ingang van 22januarijl. vrijgesteld wordt van aan-
gepaste taken. Tevens hoeft u zich niet meer te melden op de vestiging. De contacten met de
bedrijfsarts zullen voorlaan plaatsvinden op de locatie van de arbodienst. De voortgangsge-
sprekken rnet betrekking tot uw re-integratie zullen plaatsvinden op een nog nader te bepalen
locatie.

Verder is met u besproken dat u zult worden aang:erneld voor een Functionele Capaciteiten
Evaluatie (FCE) orn beter in te kunnen schatten hoe uw belastbaarheid zich verhoudt tot moge-
lijk passende functies. Bedrijfsarts mevrouw Van de Mars zal de aanmelding verzorgen.

lk wens u veel succes rnet de voortzetting van de re-integratie 1e en 2e spoor-

Met vriendetijke groet,

VeE uimmanager Almere Buiten

Connerxion lrlederland fl.V lridc Regilie.12081680 lvww.ÍDilri€xxiDn.ron.r
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Bijstelling plan van aanpak WïA

Gebruikt de werknener de aÊhtemaam van de paftnén vul dan oak de geboartenaam ln,

P.A- Blankman

1.1 Voorletters en tschternaam

1317 pL

L:3

7;4

Postcode

'Gèboortedaturn

pq.4qlqerslcenuEme r

2-L Wàt is de reden van biiStellins?

BuiËeillns,Eirrddoet', omschrUrher Re-integratie in een duurzaam pasgende functie binnen of buiten Connexxion,
óangepaste elnddoel'

Vervangende werkzaan'lheden binnen de vestiging Alrnere Buiten dragen hiet
bij aan de re-integratie. Binnen Connexxioh lijken weinig passende functies
voorhanden. Om die reden is met lngang van ZTjanuari jl. de focus van de
re-i,ntegratie volledig verlegd naar re-lntegratle 2" spoor.

3,2 SustelliÍrg lAfspraken', O msch rijf de
aangepËste afspraken.

Vervangende werkzaamheden binnen Connexxion worden gestaakt,
Activiteiten re-integratie 2u Ëpoor met Power4People worden geintensiveerd,

Op advies van de bedrijfsarts is een irrterventie Functionele Capaciteiten
Êvaluatie gêstart om bêtêr beeld te krijgen van de fysieke mogelijkheden en
belastbaarheid van de heer.

Werknemer

Dàtum

,!ÈsgleEs!c-
.!€-

|/.

AG140 03043 04-09 w
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Ëindevalualie van het plan vën aanpak WÏA

Waarorn dit fóiÍiiul iÊr?
Àls uw werknenner rrrim anderhalf .laar ziek ls. kan hU een

WlÀ-uitkering aanvràgen. om te bÊoordelen of de wËrknerner

zo'n ullkerhg kan krugèn. bekijken wiJ hoc u en uw werknemer

aàn dÈ rÉ-lntegratle hebben gewerkÈ-

Ook willen wU wÈten wat de sLand van zèken is op het momenl

dat de werknemer de uitkeilng:aanvraaEt, Is.hu weer (gedeeltelÍjk)

aan het werk of werkt hij b.lj €en ànriere werkEever? En is de

re:lntègratie volgens het P/an van aanpak verlopenT DÍe inforrnaEle

Seeft u-door met óéze erndevaluaile van het plan van aanpak'

Àis het dlenstverband elndtgt tijdens dê rlektê
Als het dlenstuerband van de werknemer elndlqt tudens zun zlekte'

kan hU mogêlilk een zleKewetuitkering kriJgen' ook ln deze

sitriatie hebben wij lnformatie nodlg over de situatie \tên de

rverknêmer" Vul dit formulier dan ook in'

Wttf u de werknemer weer in dienst nemen zodra hr'j weer kan

werkcn? Dan kunt u dat ln rJit veíslag ook aanqêven'

Wanneer vult u dê EíndêvalqàtleinV
- Als de wertnemer een WlA-uitkering aanvraagt: uiterlijk

2 \Neken voordat de werkneme' de aanvraag rnget opsturen'

- Á,, n*, dlenstverband vatr de werknemer elirdlgt tiid€ns zUn

ziekte: uitei-lUk oP de laÉtste dag dat hiJ in diênst is'

Wíe vult de Eindevaluatie in?
u vult de Eindevaluatie samen met uw werkllemer In,

Àls u Eêên Plan van aanpak hEêflt gêmaakt
f-let kan zUn dat u geen P/an van aanpak heeft gemaakl, bijvoorbeeld
omddt de werknemer waarschfnl[k nlet meer kan werken. Of omdàt.

het dlenstverband van de werknemer Êindigt binnen 10 wêken nadat
hlj ziek is geworde[, Vul deze Eindevaluaf,e dàn nlet ]n '

[J heeft de Elndevalsatie gedaàÍl" Ën dari?
De werknemer krijgt een kopie en -ctdilri dle mee met de andere
Íormulieren voor het aanvraqen van een uitkerlng.

Meef informatie voot- wêrkgèvers
U vlndt meer'lnformatie op uwv.nl" U kunt ook bellen fnet UWV
.l-elel"oon lverkgeveís vla 090o - 92 95" KUk voor dË kosten van dit
telefoonnummcr op ur^tv,nl/bellen. Àla u lrelt, houd dan urv

loonheffingennurnmer Ên het burgerservicenurnrner van uw werknemer
bij de hand. WiJ kunrien u dan beter van dienst zijn'

tsleer infsrrnatie voor wërknemers
u vlndr meer informatie op Llwv.nl. u kunt ook bellen mel uwv
Telel"oo,r \ryerknÉrïsrs via O90o - 92 94- KUk voor de kosten van dit
telêfoonnummer op uwv.n!/bellen. Als u bêltí hotd dan uw burger-
sêruicênumm€r blj de hand. Wij kunnen u dan beter vàn dienst zijn,

1.1 Vooi-letters en achternaam

1? qoJtcgqg_ ,

beDo{Íteddl.uÍl I

1,4 BurgeÍservÍcenummer

Gebruikt de Werknamer de achternáÊm Van de PArtnen vul gan ooR de geboartenaam tn.

P.A. Blankman

- 1311 PL

r.3

llsen wgils:lF,t .

Loonheffingennumm€r en sËctor OSV

en risicoPremlÊgróÈP
of
alleen het aansluitingsnurnmÊr

Aantal verschillende fllncties op of

ondêr het niveau van de zieke

!ve.rknemer

3.f Stand varr zaken

Loonh àl'f i n gen nu m rne r

00101 1157LOX

Qorn,q54iult l!,11,LL

Sector OSV Rislcopremiegroep

?.3

À3.qgL!i![gsn!' mmeI

0

Kruls aan welke situatie vJn loêpasslng /s. {,/ kunt meerdere fiógelljkheden.aankruiÊen. Ktjk ook op

de volgende pagina.

L-l De werknemer doeÈ zijn eigen lverk )

llren peÍ urÍ.ck Sinds

E De werknemer doel ander werk I

Uren per week^ S-10 sinds O1-03 -2014

Functie Vrijwilligerswerk ICT Lab

I Dc wcrkncmer werkL hjj een ande'e u/êrkgever ]

Na4rn ulgrkqever

A.dres

PpstcodÈ eR plaats

UÍen PÉr WÊek 5hd5

Functie

1AG140 03042 1l-13 w



16410646

3-2 ls het dienstverbánd van de weiknemer
gÊëindigd?

3,3 Is de einddatum van heL dienstverband
bekend?

fl De werknemer werkt nu nlel, maar kan in de toekomsl wel werken t

f: er gezocht naar passend werk blJ de elgen werkgever?

Is er gezoihi nàar ander werk bij een andere werkgever?

Reden waarom de werknemer nog nlet werkt:

F_ _P " 
y.".din emÈ l !ip"l nj ê t tÊ.| 1Í ql, .o9l( 4jpj !l.d e tcÈ qom st _ ._

El Nee

[]:a

Bijvoorbeeld bij een tljdeliJk contraqL

El ruee

U:a

[]:A

E Nee

fl Nee

á1 Zijn de afbespraken re-integratie-
àctlvitelten volgent plan uitgêvoerd?

El la ) 6a vèrd€r met víaêg 4.4.

El Nee r Omschfijf hterondÊr waarom nlct! En of de arbeidsverhoudtng tussen U en uw
werknemer daarhiJ een rol heeft gespeeld.
Is pr6prake van een drbetdsconflict, dàn kunt u dit taelichten bíj vraag 4.j.

Werkgever is van mening dat alle afgesproken re-integratie
activiteiten volgens plan zijn verricht.

Werknemer is van mening dat de opties in het eerste spoor niet
maximaal zijn benut (zle oor(leel werknemer)

,4,2 Is er sprake van een arbeldsconflict El ,Nee t Ga verder met vraag 4.4.

E:a
verrnel<l híêrónder of het arbeidsconfllct de re-integràile vertraagd of gestopt heeft.
Geef Dók aa.n wat u en uw werknemer hebben gedaan om het conflict Dp fe /ossefl.

4.:3

4.4

wat is het gèvolg van het
arbeidsconfllct?

'Heeft u ná een Jaar?lekte het v'erloóp

van de re-integratie beo-ordeeld met
uw werkneíneÍ?

E Ja l Stuur het lftgevulde fornulier'Eerstejaarsevaluatie' mee aan uvr werknemer,

fl Nee, onrdat

5.f Als de wÈrkflèmer uil dlenst ls of
gaat: rYllt. u hern weer ln diénst
nemen als hU wëer in staat ls te
weÍken?

U Fpreekt hleimee een intentie uit, De werknemer zal u benaderen als hlj weer ka.n werken.
U bent niet verpllcht de werknemer weer ln diensr te nemen.

ilta

Datum I 1-06-2014

t'rF q{t Y
Hnndr+eliru

Werknemër
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power4people
DE KRACHT VAN WERK

Eindrapportage

Begeleidingstraject
de heer P. A. Blankman

Power4Peopte BV - hoofdkantoor en postadres Kaap Hoorndreef 58 - 3563 AV Utrecht - 030-698ó604
Vaste vestigingen in Utrecht - Rotterdam - Den Haag - Amsterdam - Arnhem

Flexibele locaties door het hele land
info@power4people.nt - www.power4people.n[ - KvK30272143 ' BTW 8214.02.845
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power4,?eople
DE KRACHT VÁN WENK

Opdrachtgever
Connexxion
De heer F. van den B

Sptijtbakweg í01
1331 HJ Atmere

Client
de heer P. A. Btankman
ffi

t7-1956

Datum Eindrapportage: 04 augustus 20í4

traject
2, werkhervatting in een passende, betaatde baan

Resultaat
0 Geen werk, nog werkzoekend

van het traject (modules)
Beroepsoriëntatie
Arbeidsmarkt benadering
Sotticitatie training
Jobhunting
Succesfase

Doe[ van het
0 Spoor

lnhoud
0
0
0
0

0

Voortgang
Lopende modute
Datum afronding lopende modute

Verliep het traject conform offerte
oja

Motivatie van de cliënt
0 voldoende

Succesfase
4 augustus 2014

Korte voorgeschiedenis
Ctient is door u aangemeld bij Power4Peopte op 24 juti 2013. Op 7 augustus 2013 heeft het
intake gesprek ptaatsgevonden en aansluitend is het trajectplan tevens ofíerte opgestetd. Op 28
augustus is de offerte door u goedgekeurd en op 2 oktober 7013 is het traject van start gegaan.

Power4Peopte BV - hoofdkantoor en postadres Kaap Hoorndreef 58 - 3563 AV Utrecht - 030-6986604
Vaste vestigingen in Utrecht - Rotterdam - Den Haag - Amsterdam - Arnhem

Ftexibele locaties door het hele tand
info@power4people.n[ - www.power4peopte.nl - KvK3A272143 - BTW 8214.02.845

2



powerqpeople
DE KRÀCHT V,AN WERK

Resultaat
Ondanks a[ onze inspanningen is het hetaas niet getukt om de heer Blankman te ptaatsen in een
nieuwe, passende baan. We hebben wel een aantal betangrijke nevendoelstetlingen bereikt:
Verbetering van het zelfvertrouwen en een hetder eigen inzicht. De heer Btankman is
arbeidsmarkt klaar en weet zijn weg op de arbeidsmarkt te vinden. De heer Btankman bezit nu
a[[e toots om succesvol te sotticiteren. Hij heeft een goed Curricutum Vitae, diverse
sotticitatiebrieven, zowel op functie als open brieven en is goed voorbereid voor
sotticitatiegesprekken. Er is een zoekprofie[, een werkprofiel en een arbeidsmarktptan opgestetd.
Etevator pitches en sociate media zijn uitgebreid behandetd.

De laatste tetefonische coaching sessie heeftvandaag ptaatsgevonden. Wij zutten het dossier
gaan stuiten per heden.

Zoats u weet kennen we bij Power4Peopte een no cure, less pay regeling: indien we onverwacht
het gestetde doel niet halen, betaatt u stechts 50% van de kosten van het traject. Daarom
ontvangt u voor dit traject geen verdere facturen rneer.

Natuurl.ijk kunt u mij belten ats u nog vragen hebt of anderszins!

Met vriendetij Kq elggJ,

Mart -
Adviseur Powe14Pecr;.rrc

Power4Peopte BV - hoofdkantoor en postadres Kaap Hoorndreef 58 - 3563 AV Utrecht - 030-6986604
Vaste vestigingen in Utrecht - Rotterdam - Den Haag - Amsterdam - Arnhem

Ftexibete locaties door het hele land
info@power4people.n[ - www.power4people.n[ - KvK30272143 - BTW 8214.02.845
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vacatures doorqespit
22 Jobrapido Oude nieuwe

vacatures bekeken
Van Attes niets

23 UWV So[[icitatie mail Evenementenorga nisator
bij Concern
communicatie van UWV

afwijzing

23 UWV So[ticitatie maiI Medior FunctioneeI
Beheerder lCï

afwijzing

24 lnspectie SZW Netwerk gesprek Onderzoeker geen
moeetiikheden

75 ln deed lngeschreven vacatures zoekend
25 Trovit I nqeschreven vacatures zoekend
26 Monsterboard lnqeschreven vacatures zoekend
77 Randstad

uitzendbureau
lngeschreven vacatures zoekend

78 Tempo Team
uitzendbureau

lngeschreven vacatures zoekend

79 Stepstone lnqeschreven vacatures zoekend
30 lnspectie SZW Netwerk gesprek Verschiltende functies geen

moeetijkheden
3'1 Timing

uitzendbureau
lngeschreven Vacatures zoekend

32 UWV Sotlicitatie mail Medewerker Sociaal
Recht

Iopend

Tot
heden

PowerJobCenter Weketijks zoeken naar
vacatures

Weketijks ontvangen van
vacatures conform
zoekprofiel

zoekend


