
Preventie indien werkend

Niet werkend

Uitkeringsgerechtigd

Scholier/student

Deels arbeidsongeschikt

Bijstandsgerechtigde

Werknemer in loondienst*
(wel/niet met ziekteverzuim)

*64% van de werkenden werkt in vaste loondienst

Werkt uw patiënt?

Ja, vol- of 
deeltijds

Ja, naast 
school/studie

Wil werkenNee

Doorverwijzing:
⁻ Studentdecaan (voortgezet onderwijs)
⁻ Studieadviseur (mbo, hbo, wo)
⁻ Studentpsycholoog (mbo, hbo, wo)
⁻ Loopbaancoaching (via onderwijsinstelling)

Werkt uw patiënt in loondienst?

Ja

Nee

Heeft uw patiënt een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Heeft uw patiënt (ook) 
een bijstandsuitkering?

JaNee

Ja

Deze ‘Werk en Wijzer voor zorgverleners’ is bedoeld als hulpmiddel voor u als zorgverlener in het ziekenhuis. Hiermee 
krijgt u snel een overzicht van verschillende doelgroepen, verwijsmogelijkheden buiten het ziekenhuis en enkele 
adviesmogelijkheden t.a.v. arbeidsparticipatie en inkomen van patiënten.
Deze ‘Werk en Wijzer voor zorgverleners’ is tot stand gekomen door inbreng en kennis van: M. Butink, A. de Rijk, A. 
Boonen, S. Benoy, S. Bunskoek, M. Derikx, D. Dona, A. van der Heijden, P. Hendricks, L. Kluit, Y. Lan Lee, T. Raaijmakers, 
A. Spelt, A. Visser, H. de Vries, S. van Weely, S. de Weerd en A. de Wind. 

Werk en Wijzer voor zorgverleners
Ter ondersteuning van patiënten bij werk en inkomen

Zelfvoorzienend (ZZP/ZMP)

Adviezen: 
⁻ Zie ook algemene adviezen t.a.v. scholing en 

werkaanpassingen (blauwe kader)

Beslisboom Doelgroep Doorverwijzing buiten ziekenhuis

Volledig arbeidsongeschikt

Is dit een gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Ja

Nee

Mogelijke adviezen

Voor iedereen
Nieuw werk en omscholen:
- Website Leerwerkloket: loopbaanadvies
- Websites voor scholingssubsidie (bijscholing/omscholing) via 

overheid (STAP) en SLIM voor mkb

Tips aan patiënt voor gesprek met leidinggevende of bedrijfsarts: 
1. Plan het gesprek
2. Informeer jezelf (via bijvoorbeeld een patiëntenorganisatie, 

vakbond, CAO, UWV, OR)
3. Bereid het gesprek voor met een deskundige (bijvoorbeeld een 

arbeidsdeskundige, medisch maatschappelijk werker, 
bedrijfsmaatschappelijk werker)

4. Denk na over wat je zegt (het gaat om werk; niet over details 
van de ziekte) en bereid het gesprek voor (met een 
buddy/maatje)

5. Communiceer met respect voor de werkgever 
6. Neem het gesprek op (na toestemming) en leg afspraken vast

Mogelijke werkaanpassingen die patiënt zich kan voorstellen:
⁻ Werktijden
⁻ Takenpakket
⁻ Aangepaste werkplek: rustig, hulpmiddelen etc. 
⁻ Flexibel omgaan met deadlines (afspraken over maken)

Adviezen:
⁻ Zie ook algemene adviezen t.a.v. scholing, gesprek met 

leidinggevende/bedrijfsarts en werkaanpassingen 
(blauwe kader)

Doorverwijzing:
⁻ UWV: Mogelijkheid tot werkloosheids- en 

arbeidsongeschiktheidsverzekering binnen 3 maanden na 
loondienst

⁻ Financieel adviseur of bank: financiële mogelijkheden 
inventariseren omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid

⁻ KvK: juridisch en financieel advies inwinnen omtrent ziekte 
en arbeidsongeschiktheid

Doorverwijzing:
⁻ UWV: begeleiding via UWV
⁻ UWV: loonkostensubsidie voor werkgevers

Doorverwijzing:
⁻ UWV: begeleiding via UWV

Adviezen: 
⁻ Vrijwilligerswerk met vrijwilligersvergoeding

Doorverwijzing:
⁻ Gemeente: afspraak maken met bijstandsconsulent

Adviezen: 
⁻ Vrijwilligerswerk met vrijwilligersvergoeding
⁻ Zie ook algemene adviezen t.a.v. scholing en mogelijke 

werkaanpassingen (blauwe kader)

Adviezen:
⁻ Zie ook algemene adviezen t.a.v. scholing, gesprek met 

leidinggevende/bedrijfsarts en werkaanpassingen 
(blauwe kader)

Werkloos / WW-uitkering

Werknemer met uitzend-, 0-uren of 
tijdelijk contract

Doorverwijzing:
‐ Leidinggevende: aanvullende werkafspraken maken
‐ UWV of uitzendbureau: ziektewetbegeleiding 

Doorverwijzing:
⁻ UWV Werkbedrijf: begeleiding via UWV (o.a. bij WW-

uitkering)

Doorverwijzing:
⁻ Bedrijfsarts: uitzoeken welke arbodienst/bedrijfsarts er is*
⁻ Bedrijfsarts: begeleiding en wettelijk recht op 

Arbeidsomstandigheden-spreekuur, ook zonder verzuim
⁻ Bedrijfsarts: heeft adviserende rol richting werknemer en 

werkgever
⁻ Leidinggevende: aanvullende werkafspraken maken

* Hoewel wettelijk verplicht heeft 20% van de werknemers in 
loondienst geen toegang tot bedrijfsarts, eventueel wel een 
verzuim(case)manager

Adviezen: 
⁻ Zie ook algemene adviezen t.a.v. scholing, gesprek met 

leidinggevende en werkaanpassingen (blauwe kader)

https://www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/slim-regeling
https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/index.aspx
https://www.kvk.nl/informatiebank/ondernemen-en-arbeidsongeschiktheid/
https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wia-uitkering/tijdens-wia-uitkering/index.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voordelen-en-regelingen/detail/loonkostensubsidie
https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wia-uitkering/tijdens-wia-uitkering/index.aspx
https://www.werk.nl/werkzoekenden/over-werk-nl/dienstverlening/ww/

