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Aanleiding: wijziging van de Arbowet 
Uw organisatie is aangesloten bij de gecertificeerde arbodienst Inzet met Zorg. Voor de 

verzuimbegeleiding van uw zieke werknemers heeft u een abonnement en maakt u gebruik van onze 

dienstverlening. Op uw afroep en / of op offertebasis voeren wij de overige dienstverlening voor uw 

organisatie uit. Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. Om te borgen dat uw abonnement nog steeds 

voldoet aan de wettelijke eisen, ontvangt u dit document dat als aanhangsel onlosmakelijk 

verbonden is met de Verzuimanagement Werkwijzer waarin onze dienstverlening staat beschreven. 

De wijzigingen betreffende de volgende verplichtingen en zijn zoals gezegd van overheidswege aan 

de werkgever opgelegd. 

Bedrijfsarts krijgt toegang tot de werkvloer 

Om optimaal invulling te kunnen geven aan de arbeidsgerelateerde zorg, of het nu gaat om preventie 

of om re-integratie bij ziekteverzuim, is een goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de 

belasting in het werk een must. Bedrijfsartsen en andere professionals moeten de kans krijgen het 

bedrijf te leren kennen. Als uw bedrijfsarts het nodig vindt geeft u hem / haar de mogelijkheid om 

iedere werkplek in uw organisatie te bezoeken. 

Bieden van de mogelijkheid voor de werknemer om de bedrijfsarts te consulteren 

Alle werknemers krijgen de gelegenheid om de bedrijfsarts te consulteren over individuele, 

persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Dit betekent dat het voor alle 

werknemers duidelijk is hoe zij in contact komen met de bedrijfsarts. Het contact moet anoniem 

kunnen verlopen en er is geen toestemming van de werkgever nodig. Het gaat hierbij nadrukkelijk 

niet over aan verzuim gerelateerde vragen, maar juist over preventie, arbeidsomstandigheden en 

veiligheid op de werkplek. Binnen veel bedrijven is dit bekend als het ‘arbeidsomstandig-

hedenspreekuur' of het open spreekuur. Iedereen die binnen de organisatie werkzaam is kan hiervan 

gebruik maken. Ook oproepkrachten, uitzendkrachten en tijdelijke contractanten. Uw werknemer 

kan hiervoor contact opnemen met Inzet met Zorg. 

De werknemer kan een second opinion aanvragen 

In de gewijzigde Arbowet is de mogelijkheid van een second opinion opgenomen. Een werknemer die 

twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een 

onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Uw werknemer kan hiervoor contact opnemen met Inzet met 

Zorg. 

De in deze bijlage genoemde activiteiten vallen niet onder de dekking van het abonnement en 

worden apart bij uw organisatie in rekening gebracht. 
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