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Bij de terugkeer naar (aangepast) werk respectievelijk bij de begeleiding / behandeling – na zoveel rust als nodig is – laten werkgever en werknemer zich
ondersteunen door deskundigen volgens dit stappenplan, een samenvatting van de leidraad ‘Aanpak verzuim om psychische redenen’ (2001, Commissie
Psychische Arbeidsongeschiktheid). Dit stappenplan is ondersteunend aan de eisen die de wet verbetering Poortwachter stelt. Wel stelt dit stappenplan
dat probleemoriëntatie en plan van aanpak al in de 5e week moeten zijn afgerond (bij Poortwachter is dit de 8e week). Dit is gedaan omdat bij psychische
klachten vrijwel altijd al eerder duidelijk is of het verzuim lang gaat duren, er is dan geen reden langer te wachten met analyse en plan van aanpak.
Verwachten werkgever en werknemer bij ontvangst van de WIA-aanvraagset (week 87) dat werknemer binnen enkele maanden weer aan de slag kan,
dan dienen werknemer en werkgever samen een aanvraag verlenging loondoorbetaling in bij UWV. De wachttijd kan tot maximaal 1 jaar verlengd
worden. Werkgever krijgt dan geen hogere WIA-premie maar betaalt wel het loon langer door. Het aanvragen van een vervroegde WIA-keuring is slechts
zinvol indien duidelijk is dat sprake is van volledige duurzame arbeidsongeschiktheid.
De brochure ‘Verzuim door psychische problemen? De stappen naar een gezonde oplossing’ geeft de leidraad ‘Aanpak verzuim om psychische
redenen’ weer. Meer informatie en bestellen: Commissie het Werkend Perspectief, Postbus 718 2130 AS Hoofddorp, telefoon 023 - 554 9944.
Zie ook: www.werkendperspectief.nl
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