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De heer P. Blankman

Oatum: 30 augusius 2013 uvl kanmêr*:
Niet meerryerken aan de eigen

Onder',verp: Íe-inlegÍatie- OnB kenme.k: EV/130809/CXX

Postbus 224
1200 AE HilveísuÍn

TêleFoon 035S25 16 00
Fax 035 626 16 99

Bêhandêld door: E.A.i

DooÍkiesnummêr: '1600

Geachte heer Blankman,

Op vrijdag I augustus jl. hebben wij elkaar gesproken. Sinds september 2O12 bent u niet meer
werkzaam als gevolg van (arbêids)ongeschiktheid voor uw eigen werkzaamheden, de zoge-
rlaáiÍ-![ie bed.rngeri aibeid. Orrdat niei vervuach'. vsot-dt Cai u terugl<eert in u\"r eerCere vterli-
zaamheden en mogelijk u passende vervangende weÍkzaamheden bij het bedrijf beperkt voor-
handen zijn zijn wij tevens met u een re-integratietraject opgestart in spoor twéé met als doel u

te herplaatsen in een andere functie bij een andere werkgeveÍ.

Om deze herplaatsing bij een andere werkgever te realiseren heeft uw casemanager de afde-
ling Mobiliteit het vezoek gedaan om u uit te nodigen voor een orienterend gesprek om de
mogeli.jkheden voor plaatsing met u te inventariseren en te bespreken. Een positieve insteek
om u voor te bereiden op een nieuwe uitdaging.

Tijdens het gesprek heb ik tot mijn teleurstelling moeten vaststellen dat u niet de intentie heeft
om het door ons ingestoken re-integratietraject tot een goed einde te brengen en succesvol af
te ronden. U liet mij helaas te duidelijk merken dat b'tj u daarvoor de motivatie ontbreekt.
U weigerde om op een constructieve wijze het gesprek aan te gaan en daar een opbouwende
en positieve bijdrage aan te leveren.
U liet tijdens het gesprek geen mogelijkheid onbenut om mij duidelijk te maken wat u niet kunt
en ik vond bij u geen bereidheid om de mogelijkheden te inventariseren. Naar uw mening
weerhouden uw huidige klachten u er van om nu en toekomstig ook maar enig werk te verrich-
ten. Daarnaast werd door u uw leeftijd als ern$tíge belemmering in de strijd geworpen. Samen
met uw eigen beeld van de huidige arbeidsmarkt dicht u zich geen enkele kans toe.
De werkelijkheid van dit moment is echter anders. U heefi, ondanks uw ongeschiktheid voor uw
eerdere eigen werkzaamheden, nog voldoende benutbare mogelijkheden. Dit heeft de bedrijfs-
arts alsook nader onderzoek uitgewezen. lndien u die mentng niet deelt, dan stond en staat het
u vrij om een deskundigenoordeel bij het UWV (UitvoerÍngsinstituut Werknemers Verzekerin-
gen) aan te vragen. Dit heeft u tot op heden niet gedaan.
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Op basis van uw huidige houding en gedrag iÊ het voor mij niet mogelijk, en u stelt mij daar ook
niet toe in staat, om op een goede en professionele wijze uw re-integratietraject vorm en inhoud
te geven. Dat betreur ik ten zeerste en ik zal uw ca$emanager dan ook op de hoogte stellen dat
ik de mening ben toegedaan dat u mij niet de gelegenheid geeft om u te ondersteunen bij het
vinden van u passende werkzaamheden. U werkt daarmee, en dat bent u conform wet- en
regelgeving wel verplicht, niet mee aan uw eigen re-integratie terwijl u daar wel toe verplicht
bent. lk laat het aan uw casemanager over om daar consequenties en sancties aan te verbin-
den.

Ondanks uw afirijzing ben ik te allen tijde bereid om.met u een nieuwe afspraak te maken, lk ga
er van uit dat u daar mij persoonlijk over belt. Welverwacht ik dan van u dat u uw houding en
gedrag wijzigt en met een positieve insteek en respect voor hetgeen ik voor u kan betekenen,
de re-integratie voortzet. Bent u daar niet toe bereid, dan kan ik niets voor u betekenen en zult u

de consequenties van uw handelen onder ogen moeten zien,

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben getnformeerd en wens u veel wijsheid bij het
nemen van uw besluit.

JrcfwacnmoYan-tie,

Medewegker Molli liteit
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