
Bij dergelijke (langdurige) ziekte van uw werknemer vraagt u zich als werkgever af of en welke benutbare 

mogelijkheden er zijn. Is de werknemer belastbaar voor werkzaamheden bij de eigen werkgever en wat zijn 

de mogelijkheden op de arbeidsmarkt? Re-integratie bij eigen werkgever wordt 1e spoor genoemd en re-in-

tegratie bij een andere werkgever 2e spoor. Het haalbaarheidsonderzoek biedt u na 2 maanden een advies of 

en in hoeverre het inzetten van een tweede spoor re-integratietraject nodig en haalbaar is voor de werknemer. 

Daarnaast zal worden beschreven wat de kansen van de werknemer zijn op de arbeidsmarkt

Het Haalbaarheidsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
▪ Dossierstudie 

▪ Intake 

▪ Persoonlijk arbeidsonderzoek (PAO) 

▪ Arbeidsmarktonderzoek en toetsing haalbaarheid 

▪ Conceptrapportage en advies 

▪ Bespreken conceptrapportage en advies 

▪ De� nitieve rapportage en advies 

Wet Verbetering Poortwachter 
In sommige gevallen kan uw werknemer de eigen werkzaamheden niet hervatten wegens ziekte. 
Als werkgever krijgt u in deze situatie te maken met Wet Verbetering Poortwachter en verschillende 
regelingen hierin. 

Haalbaarheidsonderzoek re-integratie 
1e en 2e spoor



Het advies
Nieuwe Sporen is u graag van dienst bij het uitvoeren van een Haalbaarheidsonderzoek. Bij ons komt dit advies 

tot stand door het in kaart brengen van het volgende: 

▪ eventuele (verborgen) fysieke en psychische belemmeringen 

▪ algemene cognitieve capaciteiten 

▪ persoonlijkheid 

▪ competenties 

▪ belastbaarheidspro� el 

▪ arbeidsverleden 

▪ loopbaanperspectief van de werknemer 

Op basis van de input van de werknemer, de werkgever, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige zal het 

re-integratiebureau een zogeheten Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren en advies aan u uitbrengen. 

Het onderzoek is geschikt voor werknemers met lbo tot en met academisch niveau ongeacht de branche. 

Neem voor vragen en/of meer informatie contact met ons op. 

Nieuwe Sporen 
Bezoekadres : Sint Annastraat 50 

Postcode : 6524 GE Nijmegen 

Telefoon : 024 - 36 07 034 en 06 - 10 13 78 62 

E-mail: info@nieuwesporen.nl 

S.A.M.E.N. werken staat bij ons voorop: 

▪ Snelheid 

▪ Aandacht 

▪ Maatwerk 

▪ Ervaring 

▪ Netwerk 

Het haalbaarheidsonderzoek biedt u na twee 
maanden een advies of en in hoeverre het inzetten 
van een tweede spoor re-integratietraject nodig en 

haalbaar is voor de werknemer

www.nieuwesporen.nl


