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Wat doet de arbeidsdeskundige voor u?
De arbeidsdeskundige is er voor mensen die door
diverse oorzaken niet (meer) in staat zijn hun werk
op dezelfde manier voort te zetten. Samen met de
werkende en de werkgever kijkt de arbeidsdeskundige naar de balans: wat op het werk nog kán en niet
meer kan. De arbeidsdeskundige is uw onafhankelijk
adviseur, beoordelaar of coach.
De arbeidsdeskundige is specialist in mens,
werk en inkomen, weegt belasting en belastbaarheid en geeft advies over passend werk.
De arbeidsdeskundige ondersteunt bij het
voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid en kijkt actief naar mogelijkheden
van mens in werk.
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Wie betaalt de arbeidsdeskundige?
Afhankelijk van uw situatie is dat uw werkgever,
arbodienst, reïntegratiebedrijf, uitkeringsinstantie
(zoals UWV of gemeente), letselschadebureau,
verzekeraar of u zelf.
Hoe vind ik een arbeidsdeskundige?
De snelste weg naar een arbeidsdeskundige in
uw regio is via onze website
www.arbeidsdeskundigen.nl.
U vindt hier ook meer informatie over het werk
van de arbeidsdeskundige. Voor vragen kunt u
terecht bij NVvA in Nijkerk.
Telefoon: 033 247 34 56
E-mail: nvva@arbeidsdeskundigen.nl

