
Verplichtingen uit de 
Wet verbetering Poortwachter

Eerste ziektedag
Neem telefonisch 
contact op met 
onze verzuimdesk. 

Week 52
Eerstejaarsevaluatie 
Maak een Eerstejaarsevaluatie. 
Evalueer het Plan van aanpak met 
de werknemer en maak een nieuw 
plan voor het vervolg van re-
integratie. Is re-integratie binnen 
de organisatie niet mogelijk, start 
dan uiterlijk in week 58 met een 
tweede-spoortraject.

Week 91
Aanvraag WIA-uitkering
Wijs erop dat de werk-
nemer uiterlijk in week 
93 een WIA-uitkering kan 
aanvragen. Geef in de 
Eindevaluatie aan wat de 
stand van zaken is van de 
re-integratie. Lever het re-
integratieverslag uiterlijk in 
week 93 aan bij UWV.

Week 1
Triage
De 
Verzuimcoördinator 
van Flexpedia 
onderhoudt 
telefonisch contact 
en schakelt indien 
nodig een 
bedrijfsarts in.

Week 6
Probleemanalyse
De bedrijfsarts of 
arbodienst heeft 
een gesprek met de 
werknemer en maakt 
een probleemanalyse.

Week 8
Plan van aanpak
Kan de werknemer volgens de 
bedrijfsarts toch wat werk verrichten? 
Maak uiterlijk in de achtste ziekteweek 
met de werknemer een schriftelijk 
plan van aanpak.

Week 42
Probleemanalyse
Meld de werknemer 
ziek bij UWV: 
uiterlijk op de eerste 
dag dat de ziekte 
42 weken heeft 
geduurd.

To do: 
Roep de werknemer 
om de 6 weken op 
om het plan van 
aanpak te evalueren 
en bij te stellen.

To do: Zorg de hele ziekteperiode voor regelmatig contact tussen bedrijfsarts en werknemer. Leg afspraken
die je maakt met de werknemer over de re-integratie en wel gewerkte uren vast in een re-integratieverslag.

WIA-beoordeling
UWV beoordeelt de 
inspanningen van 
zowel werkgever als 
werknemer. De basis 
voor deze beoordeling is 
het re-integratieverslag 
dat beschikbaar wordt 
gesteld bij een WIA-
beoordeling aan UWV. 

Sancties 
Blijkt uit de WIA-beoor-
deling dat de werkgever 
zijn verplichtingen niet 
is nagekomen? Dan kan 
UWV een loonsanctie 
opleggen.

Week 104
Verplichting doorbetaling
De verplichting tot doorbetaling 
stopt als de werknemer 104 
weken ziek is. Overweeg dan 
ontslag voor de werknemer 
aan te vragen. Zolang de 
arbeidsrelatie niet eindigt, lopen 
de re-integratieverplichtingen 
door.
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